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De gemeenteraad verzuipt? 

Afgelopen woensdag stond er in het Brabants Dagblad een uitvoerig verhaal over nieuwe 
ontwikkelingen in het lokale bestuur. Het ging met name over de vraag of raadsleden in de komende 
jaren hun taak nog wel kunnen uitoefenen. Er komt een gigantische hoeveelheid werk op de 
toekomstige gemeenteraad af en je kunt je afvragen of raadsleden dat wel allemaal kunnen 
bijbenen.  

Er spelen momenteel twee belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van de lokale politiek. Op de 
eerste plaats wil de Tweede Kamer het aantal raadsleden beperken. In een ver verleden werden 
wethouders uit en door de gemeenteraad  benoemd; die wethouders bleven ook gewoon lid van de 
raad. Sinds de invoering van het dualisme is dat niet meer het geval. Maar het aantal raadsleden is 
wel hetzelfde gebleven. De Tweede Kamer wil nu het aantal raadsleden terugbrengen zodat dat 
aantal weer gelijk wordt aan de situatie vóór de invoering van het dualisme. Voor  de gemeente  
Heusden zou dat betekenen dat we bij de volgende verkiezingen twee raadsleden moeten inleveren. 
Dat zou een bezuiniging van 29 miljoen moeten opleveren (overigens veel meer dan de eerder 
ingerekende 11 miljoen). Minister Plasterk heeft inmiddels aangegeven dat een belangrijk deel van 
die bezuiniging (het extra bedrag van 18 miljoen) gebruikt mag worden voor kwaliteitsverbetering 
van de gemeenteraadsleden.  

De tweede belangrijke ontwikkeling is de decentralisatiegolf waar we momenteel in Nederland mee 
geconfronteerd worden. Steeds meer taken die tot nu toe door de rijksoverheid werden verricht 
gaan over in handen van de gemeenten. Gemeenten staan dichter bij de bevolking en kunnen die 
taken veel effectiever en efficiënter uitvoeren, zo is de gedachte. Die decentralisatie gaat dan ook 
gepaard met een stevige efficiencykorting, met andere woorden de gemeenten moeten die taken 
dan wel uitvoeren met flink wat minder budget. Het gaat daarbij om taken als bijstand, de thuiszorg, 
jeugdzorg, werk en participatie en zo meer. De vraag is of raadsleden straks hun controlerende taak 
nog wel adequaat kunnen uitvoeren. Raadsleden zijn nu al gemiddeld zo’n zestien tot twintig uur 
kwijt aan het raadswerk en de voorzitter van de Vereniging voor Raadsleden verwacht dat door die 
overheveling van taken de hoeveelheid werk zeker zal verdubbelen. En dan komt die vermindering 
van het aantal raadsleden wel erg slecht uit. 

Het raadslidmaatschap wordt inderdaad steeds omvangrijker, zo is ook mijn ervaring. Aan twintig uur 
per week heb je vaak al niet genoeg (gelukkig zijn er ook wel eens rustiger tijden) en ik vraag me dan 
ook wel eens af hoe collega-raadsleden met een volledige baan dat oplossen. De combinatie van 
raadslid en een fulltime baan lijkt me bijna niet meer te doen. Zeker in de huidige samenleving 
waarbij man en vrouw vaak allebei een baan hebben en dan ook nog tijd moeten vrij maken voor het 
gezin, dan staat de lokale politiek echt niet meer vooraan op de prioriteitenlijst. Daarbij komt dat het 
raadswerk steeds verder van de mensen af komt te staan. Je hebt bijna geen tijd meer om aandacht 
te besteden aan de vragen waar mensen dagelijks mee zitten; je besteedt veel meer tijd aan 
beleidsnota’s, dikke rapporten, jaarverslagen e.d. En dan moet je van Plasterk ook nog na- en 
bijscholen. Weer vele avondjes van huis om je te bekwamen in het raadswerk. Want de kwaliteit van 
de raadsleden moet omhoog. Het werk wordt complexer, abstracter en je moet zo’n beetje minimaal 
HBO-er zijn wil je dat werk nog goed aankunnen. 



Geen wonder dat het steeds moeilijker wordt om mensen voor de lokale politiek te interesseren. Dat 
is op zich geen nieuw verschijnsel; dat doet zich al veel langer voor. Maar de huidige ontwikkelingen 
in de lokale politiek zullen daar zeker geen verbetering in gaan brengen. 
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