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Lokale politici uoorbeeld voor Kamerleden
De column van André Krouwel

in de nieuwsbriefvan tr4NG

M agazine van ry september
lijkt geen recht lijkt te doen

aan de inzet waarmee de on-
geveer negenduizend raadsle-

den in ons land hun werk doen

Krouwel stelt dat de rraditio-
nele politieke consensuscul-

ruur steeds populisdscher
wordt. Alleen al die term heeft

een zekere beladenheid en het

gebruik daarvan onderbouwr
hij niet mec de voorbeelden die

hrj geeít. Ik zou eerder zeggen

dat in sommige gevallen waar

de onderlinge verhoudingen
cussen raadsleden (of cussen

raadsleden en besruurl ver-

xoordzrjn, men in een ver-

sterkte partijpolitieke modus

schiet die de nuance die nodig
is om tot gedragen besluiten te

komer¡ geheel laat verdwijnen.
Kortom: ¿ls haan{es vechten is

er geen ruimte voor overleg.

Inderdaad, dan g aar h et wtj-zij-
denken overheersen en dat is

zelden in het belang van die-

gene waarheromgaat: de inwo-
ners van een gemeente. Dat een

burgemeester dan probeert op

allerlei manie¡en de betrokke-

nen een spiegel voor te houder¡

beschouw ik als een aak van de

voorzitter van de raad. Soms zou

je de kemphanen met de kop-

pen tegen elkaar willen slaar¡

maarja: dat is niet erg gebruike-

lijk in ons land en de keuze voor

een reflecterende cursus is een

middel dat een burgemeester

wel in kan zetten. Coede, ste-

vige gesprekken willen ook

weleens helpen maar dikwijls

gaat het gezegde'weemde ogen

dwingerl wel op in zo'n si-

tuane.

Nu ben ik ervan overruigd dat

in het merendeel van de bijna

vierhonderd raadszalen in ons

Iand van een dergelijke siruatie

geen sprake is. I k geeftoe, ik
heb er geen onderzoeknaat
gedaan, maar door mijn be-

sruurlijke funccies (ik ben ik

onder meer ook bestuurslid bij
Raadslid.NU en lid van de

Denktank zor5 van de VNG)

spreek ik wei veel collega's. le
hoo¡t het zelden wanneer de

sfeer in een raad goed is, maar

de media smullen ervan raads-

leden rollebollend over straat

te zien gaan. D an verschij nen

vette koppen in de krant. Me

dunkt dat die verhalen hebben

geprevaleerd bij de tocstandko-

ming van Krouwels column.
Hij stelt dat'de slimsten onder
ons bij elkaar gezet worden'.

Celukkig is intellecrueel ver-

mogen niet het enige criterium
waarop lokaal opererende

partijen hun kandidaten selec-

teren. Gelukkig is een gemeen-

teraad geen elitair clubje en

wat mij betreft mag hrj dat ook

niet worden. En gelukkig
wordt er in raden wél een ver-

taling gegeven van wat gewone

mensen zeggen. Want voor hen

doen we hec.

Er wordt weleens gezegd dat

raden steeds meer Tweede-

Kamertje speien en dat wordt
dan niet positiefbedoeld. ln
Den Haag zien we helaas veel

te dikwijls partijpolitieke spel-

letjes en dat is mijns inziens

een van de redenen waarom

onze burgers geen hoge pet op

hebben van het fenomeen
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De redactie behoudt zich het recht

voor bijdragen in te korten.

politiek. Daar waar je de hon-
derdvij ftig gekozen volksverce-

genwoordigers toch als be-

roepspolitici kunt
beschouwen, moeten we ons

realiseren dat op het niveau

van raden we met een echt

lekenbesruur te maken heb-

ben. Ik denk datdewíjzewaar-
op in de meeste gemeenten

lokale politici bereid en in staat

zijn om over hun persoonlijke
en parcijschaduw heen te stap-

pen als dat een becere oplos-

sing voor hun inwoners ople-

vert, eerder een voorbeeld is

voor de Kamerleden dan dat

wij veel kunnen leren van de

mores op het blauwe pluche

van de Tweede Kamer.

Raadsleden dragen als eerste

overheid inderdaad een gtote

verantwoordelijkheid. En die

verantwoordelij kheid wordt
alleen maar groter naarnate

gemeenten steeds meer taken

uic te voeren krijgen. Die ver-

antwoordelijk}eid vul len veru it
de meeste lekenbesruurders in

met veel, slechtb etaalde, rtuet,

en naa¡ besce eer en geweten en

bovendien meestal helemaal

niet zo beroerd. Dat mag ook

weleens gezegdworden.
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De column van André Krouwel

stond 17 september jl. in de

nieuwsbrief en is ook te lezen op

pagina 9 van deze editie van

VNG Magazine.
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