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Het interview met professor Geerten Boogaardstart verrassend.

Nog voordat we een onderwerp kunnenaanroeren,stelt hij ons een
vraag. Hoe het zo heeft kunnen komendatde griffie in Almerebij
aanvang (2002) zoveel geld kreeg. Maar het antwoord wisthij
eigenlijk zelf al; dat Almere koos voor een serieuze invulling van het
dualisme,dat de (toen) nieuwegriffier een zinderende toekomstvisie

had en dat de burgemeester (Annemarie Jorritsma) zich daar sterk

voor maakte en de raad erin meenam.En,niet in delaatste plaats,

het in de organisatie organiseerde. Hij mijmert. “Ik hoop ooit nog
eens eriffier te worden. Dan zou ik zeggen: raadslid, geef mij aan wat
ik voor je kan volgen? Watis de scopedie je wilt hebben? En dan
moetik dat gaan inrichtenin de griffie. Ik denk, dat vereist een nog

sterkere griffie dan jullie hebben.”

Prof. mr. Geerten Boogaard over de schaalbaarheid van het decentrale bestuur

wie op welk momentwieinterviewt. De

wetenschapperin de professor houdt van

voortdurendetwijfel. Tegelijk met dat wij hem

bevragenover zijn denkbeeldenover het decentrale

bestuur, peilt hij hoe we in Almere daarmee

omgaan. En tussendoorschiethij met ideeén.

“Eigenlijk moetje voorafgaand aan de verkiezingen

bekijken welkegriffie je als raad wilt hebben.” Het

zou immerszo maar kunnen dat na de verkiezings-

uitslagen de grote partijen elkaar omarmen en een

greep doenin hetgriffiebudget om huneigen

fracties te versterken. De potentie van eengriffie om

ook de minderhedente ondersteunen en zo een

gelijkwaardiger speelveld te scheppen. Wantdatis

nodig, vindt hij, voor een goede verhouding tussen

macht en tegenmacht.

D e toonis gezet. Vanaf dit momentis ongewis

Dusje bepleit sterke griffies?
“Zeker. Maareengriffie is zo sterk als de meerder-

heid van de raad haarlaatzijn. Ik pleit ook voor het

besefdat ze daarlater zelf belang bij hebben als ze

een minderheid zijn. Want iedereenbegrijpt:alsje

een effectieve griffie hebt, kun je als klein raadslid

ook excelleren. Dus ookalsje zo klein bent datje

niet even zelfde wethouderkanbellen. De groten

moeten hetvoorde kleinen regelen. En degriffie

moetzich ook nuttig maken voorhendie er niet zo

toe doen. Daarom moeter budget voordegriffie zijn.

Fracties, raadsleden of medewerkers moeten dat

niet in de zakken steken.Collectief budgetis er de

beste garantie voor, dat iedereen aanzijn trekken

komt. Maarpersaldois het aan griffies en reken-

kamerszélf om relevant te worden.Pas dan krijg je

ook het gezag om effectief te zijn. Dat is het gevalals

je denkt: ‘Almerebelt, dat is niet zomaar. Ze hebben

daar weerwat bedacht.”

Wezijn niet gekomen om over Almerete praten,

dus keren het gesprek om. Boogaard bekleedt de

Thorbeckeleerstoel. Dat schept verplichtingen en

verwachtingen. Welke hervormingen heeft hij in

gedachten, vragen we hem.Hij schakeltsnel.

“Flexibilisering van de schaal. We staan op een

kruispunt. Bestuurskundigen zeggen: we moeten

opgavegericht werken. Wie de opgave heeft, die

moeter ook aan werken. Maardanblijkt, dan heb je

ook doorzettingsmachtnodig. Dat zie je aan het hele

rapport van de Commissie Ter Haar(studiegroep

Interbestuurlijke Financiéle Verhoudingen).

Verkiezingen, formaties, worden danlastige

onderbrekingen.Destructieve interventies in de

beleidscyclus.”
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Flexibilisering van de schaal?
“Vaak hoorje: hoe betrekken wede burgerhierbij?

Nou,daar hebbenbergen consultants goud aan
verdiend. Men bedenkt burgertoppen,fora enzo-

voort. Maar het moet worden omgedraaid. Je moet

kijken waar de burgersalzijn georganiseerd. En

daar moetje als overheid NAARTOE.Dusniet de

burgerbij de overheid betrekken, maarals overheid
naar de burgergaan.Datlijkt op Thorbecke hé? Ik

noem een voorbeeld: een federatiegemeente. Best
een lastig terrein, maarhet kan. In zo’n flexibele

structuur kan de gemeenschapzichzelfmanifeste-

ren. De overheid brengt vervolgens de taken naardie
schaaltoe.Dat is de flexibele schaal. De burger

bepaalt de schaal, de overheid regelt de taken.”

Doordat proces zoudenderegionale taken ook
meteen op dejuiste plek vallen. Maar als een

gemeenschapzich manifesteert, observeert

Boogaard, manifesteert zich ook een probleem.

Steden en provincie komen tegenoverelkaarte

staan én ze gaan elkaar zitten controleren. Om dat

getouwtrekte stoppen, moetje de rollen uitdenken

en afspreken.“Stel de vraag: benje Almeloérof

Twentenaar? Het antwoord bepaalt welke takenje

op welke schaal gaat doen. Daarkrijg je mensen voor

in het zadel. Hoe vaak gebeurthet nou dat ze zeggen:

‘wij in Twente doen het op z’n Twents’. Dat maakt

welhetverschil. Maar wilje primair Almeloérzijn,

als gemeente bedoelik, dan behoudje alleen het

pakket dat daarbij hoort. En wordtde rest door de

provincie gedaan. Natuurlijk zal het nodig zijn

normente stellen. Bijvoorbeeld: als de opkomst  
 

onderde 50% komtof er zijn geen bestuurdersdie

het op zich willen nemen,dan vervalt het taken-

pakket. Dan komen de andere bestuurslagen weerin

beeld. Uit onderzoeken blijkt dat de burgerzich het
minst betrokken voelt bij gemeente en provincie.

Grote groepenidentificeren zich subnationaal, daar

moetje op aansluiten. Casper van der Berg (RUG

Friesland en ROBraad,red.) kijkt daarnaar. Hij

vraagtzich af ‘wat doen ze in de praktijk?’.”

Mooi plan, wanneer komt het voorstel voor de
federatieve gemeenten?

“Dat komtstraks van de staatscommissie-

Boogers. Maarik plughetalvast in columns. De

lijn Boogersis: democratiseren, organiseren of

depolitiseren.”

Kamers

Boogaard: “Wat ik nog vragen wilde: in het essay

van Jan Dirk Pruim gaat het over kamers. Waarom

eigenlijk kamers?” Weleggen uit dat het niet meer

dan een verbeelding is. Kamers om de functies van

de raad te onderscheiden.En dat de kamerookiets

zegt over het gesprek dat daar plaatsvindt. Is het aan

de eettafel of in een leunstoel bij de haard. Dat zijn

andere gesprekken.Zo is de raad verbeeld als een
fysiekeplek, iets waar je naartoegaat, het huis van

de raad. Boogaardvindthet sterk dat het differenti-

eert. Verschillende raadsleden op verschillende

momentenin verschillende kamers. Maarhij vraagt

zich af of de collectieve rol van de raad daardoorniet

mindereffectiefwordt. Elk individueel raadslid is

immersprimair onderdeelvan eenfractie. De

differentiatie kan ook in rolstijlen, dat hoeft toch

niet in kamers.“Het is toch de doodin de pot dat we

volksvertegenwoordiging, kaders stellen en

controleren als aparterollen zijn gaan zien. Hoe doe

je dat dan? Terwijl het eigenlijk is: ik bén volksverte-

genwoordigeren dat doe ik door kaders aan te geven

en te controleren. Maarje bent vooral volksverte-

Uit onderzoeken blijkt dat de burger zich het
minst betrokken voelt bi) gemeente en

provincie. Grote groepenidentificeren zich
subnationaal, daar moet je op aansluiten.
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genwoordigeralsje iets wat speelt in de maatschap-

pij weet om te zetten in een heel concretepolitieke

vraag, zoals Pieter Omtzigt.”

Raadsleden worstelen met beschikbaretijd en de
complexiteit van de onderwerpen?

“Dat is een kwestie van selecteren. Je hdeft niet

per se elke week een werkbezoekafte leggen. Hetis

vaak genoeg om gewoonopeen verjaardagje oren
open te houden.Te zijn waarje toch al was in de

vereniging, kerk of kroeg en gewoon zeggen:ik ben

raadslid. Ik ben het zelf geweest, raadslid,je krijgt

echt de volle laag. Dus, doe ook de mailbox vanje

fractie open!Degriffie kan hier een sterkerol

hebben, want we moetenniet op incidenten ingaan.

Als je een loopjongen van incidenten wordtverlies

je, als je een vertolker van ervaringen wordt, dan

win je. Dat onderscheid te makenis lastig voor de

lekenbestuurder,dus‘enter de griffie’. Zij kunnen
van 4.5 part time raadsleden 4.5 full time Pieter

Omtzigts maken. En dat kunnenbest raadsleden

zijn die op de stoel van de wethoudergaanzitten.

Ja, het bestuuris daar bang voor. Gaan hakken in

het zand, ramen en deurendicht. Degriffie kan dat

in goede banenleiden. Laat het nou maargaan over

de concrete klachten, begin daar maar, open de

klachtenbus,ja: de Ombudskamer. Maar daar moet

wel veel capaciteitin.”

De burgemeestersin het land viten hun zorgen dat
dat allemaal teveel van het goedeis.
“Nou en. We moeten wat met de regentenmentali-

teit. Zo’n voorzitter van de raad willen we toch niet?”

Moeten raden hun eigen voorzitter kiezen?
“Ja. Die mogelijkheid moet er komen. Maarhet

moeteen raadslid zijn die dat wil en die er geschikt

vooris. Bedenk,het heeft niet alleen maar voordelen,

dusje kuntdit niet zomaarlandelijk invoeren. Het

moet iemanduit de buurt zijn. Maaralsje een raads-

lid hebt dat zijn identiteit aan de kwaliteit van de

raad koppelt, dan gaat die echt voor de raad lopen.  

Ik denk dat het goedis. Kijk, een burgemeester komt

vroegof laat voor de vraag: moethij kiezen voorhet

laten klappen vanzijn college ofvoor primaat van de

raad? Waarschijnlijk zal hij proberenhetcollege te

behouden.Hij kiest voorstabiliteit. Dat is soms wel

terecht, dan kiest hij voor de duurzaamheid van het

openbaarbestuur. Maar...... dan is raad dusaltijd de
verliezer in dit systeem. Tenminste, zolang er geen
alternatiefis. Dus een gekozen voorzitter: gewoon

doen. Nouja, er moet wel echt iemandzijn. Als er
iemandis. Ik wil nog dit zeggen: de burgemeester

doet hetniet perse slecht, verkeerd ofte weinig.
Maarvoorzitten is maar één van de dingendie de

burgemeester moetdoen.Een raadslid als voorzitter
heeft NIETal die andere taken.”

Maarniet landelijk invoeren. Dus het kan per
gemeente verschillen.

“Tuurlijk. Het kan bij een burgemeestersbenoe-

ming. Dan vraag je je afwie is deze persoon,kan hij
wat wij met onze raad willen. Zo niet, dan doen we
het zelf. Het kan ookbij het verlengen opnieuw

wordenbesloten. Nogmaals, niet als antwoordop de

vraag of de burgemeesterhet verkeerd gedaanheeft.

Maarmeerdatde raad het misschien beterzelfkan.”

Even terug naar de primaire toak van de roadsleden:
vertegenwoordigen. Hoe doen de raadsledendat
naar jouw mening?

“De raad gaat overalover, de vraagis of ze er goed

mee omgaan. Watik zie is dat raadsleden soms

worden weggehoudenvan besluiten. Maaralsjeje

als raadslid laat wijsmaken dat je ergensniet over

gaat, wat doe je danin de politiek? Natuurlijk is er

een inherentegrens, een bestuurlijke grens, maar

in principe is het weghouden onderdeelvan het

politieke spel en wordthetselectief gebruikt.

Degriffie moethier actief meeluisteren en daar

doorheenprikken. Dusvoorde raadactiefsignale-
ren: let even op! Dan benjeals griffie de boel actief

aan het versterken. Daar hoefje niet de raad als

geheel voor aante spreken,je kunt ook op de individu-

ele dynamiek werken. Een wethouderstuurt een

raadslid het bos in en degriffier die hem danbelt:

je wordt gepiepeld. Dan benje goed inje vak.” @

We moeten wat met de

regentenmentaliteit
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