
Kiezer krijgt te veel weinig bij Gemeenteraadsverkiezingen 
 
 René Cuperus (WBS) is op 19 maart met de schrik vrijgekomen. In zijn Volkskrantcolumn had 
hij gedreigd zijn schoenen op te zullen eten, mocht de (landelijke) opkomst bij de 
gemeenteraadsverkiezingen lager uitvallen dan vijftig procent. De democratie zou in dat 
geval in gevaar zijn. Het werd 53 procent, dus onze columnist draagt gelukkig zijn schoenen 
nog.  Die 53 procent was wel opnieuw een laagterecord (Amsterdam zit overigens al op 48). 
 
Democratie gered? Nou ja…. zo geweldig draait de lokale democratie nu ook weer niet. De 
kiezer heet soeverein te zijn, maar zijn invloed op hoe de kaarten van de bestuurlijke macht 
uiteindelijk worden geschud is klein. Dat demotiveert en werkt de beroerde opkomstcijfers 
in de hand. De oorzaak : het systeem, waaraan lokale verkiezingen zijn onderworpen, houdt 
de kiezer klein.  Zolang daaraan niets wordt gedaan zijn de talloos veel miljoenen die aan 
opkomstbevordering worden uitgegeven, weggegooid geld.  We bezien de oorzaken nader. 
 
1.Verkiezingen zonder machtsvraag.  
Het verband tussen de stem van de kiezer en de gevolgen voor het stadsbestuur is te zwak. 
De kiezer mag de krachtsverhoudingen in de raad bepalen, de minstens zo belangrijke vraag  
wie in het college komen en met welk programma, wordt buiten de kiezers om beantwoord 
in onderhandelingen door politici. Inzicht vooraf over hun bedoelingen na de verkiezingsdag 
geven partijen zelden; om tactische redenen houden ze de kaarten liever tegen de borst. 
Gemeentelijke verkiezingen worden zo een stembusstrijd zonder machtsvraag en zoals 
bekend boeit dat het electoraat niet.   
Remedie: partijen geven duidelijkheid voor de verkiezingen.  Helaas: onder het heersende 
systeem zal dat niet gebeuren gezien de tactische belangen. Dit lukt pas als het systeem 
wordt opengebroken- zie onder 3: verkiezing burgemeester. (NB. Overigens was het bieden 
van duidelijkheid vooraf wel het officiële PvdA-standpunt in de jaren ’70!). 
Openbaar maken van de collegeonderhandelingen (dat gebeurde in de jaren zeventig ook) 
verdient vanzelfsprekend aanbeveling.  Na akkoord verantwoorden partijen zich actief en 
publiekelijk, in brede zin.  
 
2. De wethouder van buiten                                                                                                                  
De  wethouder van buiten is een steeds gangbaarder figuur geworden. Landelijk bestaat er al 
een uitzendbureau voor deze beroepsgroep. Van de huidige scheidende collegeleden in 
Amsterdam  komen vijf van de zeven (oorspronkelijk) van buiten de raad. Hoewel deze 
verruiming van de rekruteringsbasis best ‘handig’ is, lijkt te worden vergeten dat het 
benoemen van steeds meer niet-gekozen wethouders de binding van het stadsbestuur aan 
de lokale democratie verzwakt. Bovendien wordt zo sluipenderwijs het aanzien en het gezag 
van de raad ondermijnd. 
Remedie: grotere terughoudendheid bij benoemen wethouders van buiten. Namen van 
kandidaten dienen voor de verkiezingsdag bekend te zijn. 
 
3. Burgemeesterschap doet niet mee 
Dat het burgemeesterschap, in elk beschaafd land de hoofdprijs, niet mee doet betekent een 
aanzienlijke verarming van de gemeentelijke verkiezingen. Een overstap naar een gekozen 
burgemeester zou een aantal van de huidige problemen in één klap oplossen. 



a.De verkiezingen winnen aan inhoud en gewicht, krijgen een gezicht, de kiezer krijgt grotere 
invloed op de samenstelling van het bestuur. Duidelijker machtsvraag. 
b.Wordt het burgemeesterschap inzet van verkiezingen, dan leidt dit tot vorming van 
allianties van partijen achter een kandidaat. De kiezer krijgt zo dus ook voor de verkiezing 
van de raad heldere alternatieven voorgelegd (in België werkt het al jaren zo).  
c.Door verkiezing van de burgemeester gaan de lokale verkiezingen politiek leiderschap 
produceren, iets wat onder het bestaande stelsel niet of onvoldoende gebeurt. Gezien de 
toegenomen betekenis van de steden, nationaal en internationaal, is lokaal leiderschap 
eigenlijk onmisbaar.  
Remedie: Z.s.m. de benodigde grondwets- en wetswijziging.– en nooit meer een Nacht van 
Van Thijn! Er zal tussen partijen tijdig politieke overeenstemming moeten worden bereikt 
over het te kiezen model: rechtstreeks mandaat of aanwijzing via de raadsverkiezingen 
(lijsttrekkers zijn dan kandidaat-burgemeester). 
 
4. Fragmentering 
De electorale verzwakking van de mainstreampartijen heeft in de gemeentepolitiek  tot een 
enorme fragmentering geleid. Dit wordt echt een probleem.  Bij de stembus ziet de kiezer 
door de vele bomen het bos niet meer. De gekozen gemeenteraden zien een tsunami aan 
merendeels kleine raadsfracties binnenmarcheren. Voorbeelden:  Zaanstad: 12, Den Haag: 
13, Almelo: 14, Hoorn: 10. Enz. Grote raadsfracties worden een uitstervende diersoort. Zulke 
gefragmenteerde gemeenteraden kunnen hun rol niet goed spelen en zijn geen partij voor 
het college. Dat op zijn beurt weer – labiel – op te veel (kleine) partijen moet steunen. 
Remedie: aanmoediging tot alliantievorming en vorming gemeenschappelijke fracties. 
Desnoods invoering van een wettelijke kiesdrempel.  
 
5. Verplaatsing van de politiek 
Een belangrijk deel van het gemeentelijke bestuur loopt weg naar intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, waar gemeenteraden moeilijk een vinger achter kunnen krijgen. 
Het probleem is niet nieuw, maar begint onaanvaardbare afmetingen te krijgen als straks de 
halve verzorgingstaat wordt gedecentraliseerd naar intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. Hoe heeft deze  wetgeving zo maar kunnen passeren? 
Remedie:  Greep krijgen op de intergemeentelijke samenwerking zou plek moeten krijgen in 
collegeonderhandelingen. Twee vragen voor de langere termijn:  a.gemeentelijke 
schaalvergroting naar 100.000 inwoners? Heeft grote nadelen. b. moeten alle gemeenten 
ongeacht hun schaal eigenlijk wel dezelfde taken krijgen of kan er niet beter worden 
gedifferentieerd?  
 
6. Openbaarheid bedreigd 
Geen vitale democratie zonder openbaarheid ofwel controle op de macht en een publieke 
sfeer van debat en opinie. Plaatselijk staat dit onder grote druk door dat de lokale en 
regionale pers al jaren achteruit kachelt en zich onvoldoende alternatieven aandienen. 
Hoogste tijd dat de politiek dit gaat agenderen. 
 
7.De PvdA 
In de jaren zeventig had de PvdA het initiatief bij pogingen tot vernieuwing van de 
gemeentelijke democratie. Sindsdien heeft ze het er een beetje bij laten zitten. Tijd voor 
nieuw elan? 


