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Stellingen

behorende bu proefschrift van P.F.G Depla Technologie en de vernieuwing
van de lokate democratie. Vervolmaking of vermaarschappelijking

1 De aandacht die in de publieke discussie wordt besteed aan institutionele
instrumenten van politieke en bestuurlijke vernieuwing als het referendum en
de gekozen burgemeester, staat in geen verhouding tot hun betekenis voor de
vernieuwing van de lokale democratie

2 Gegeven het bleke profiel van de lokale politiek is een lage opkomst bij
raadsverkiezingen nauwelijks opzienbarend. Het is eerder opmerkelijk dat nog
steeds zo veel kiezers trouw de gang naar de stembus maken.

3. De beperkte aandacht die in het proces van politieke en bestuurlijke
vernieuwing wordt besteed aan politieke partijen, kan worden beschouwd als
een signaal van hun afnemende betekenis voor de lokale democratie.

4 Ondanks alle initiatieven en instrumenten van politieke en bestuurluke
vernieuwing is de vernieuwing van een politiek systeem nooit voltooid

5 Door de nationalisering van gemeenteraadsverkiezingen houden raadsleden
die omstreden beslissingen rechtvaardigen met de stelling 'wij zijn gekozen',
niet alleen zichzelf, maar ook de kiezers voor de gek

6 Op grond van de wederzudse oordelen van bestuurders en burgers kan in
plaats van een publiek wantrouwen in de politiek. beter worden gesproken van
een politiek wantrouwen in het publiek.

7 Dat surveys al decennia-lang ongeveer eenzelfde mate van publiekebelangstelling voor de politiek meten, zegt waarschunlijk meer over dit
onderzoeksinstrument dan over de ontwikkeling in politieke interesse.

8 De 'revolutie' die de opkomst van informatie- en communicatie-technologie
veroorzaakt in de politiek is niet alleen sluipend, maar ook betrekkeluk
onzichtbaar.



9 Doordat de communicatieve eigenschappen van informatie- en
communicatie-technologie nog nauweluks worden aangewend. leidt de
opkomst van deze technologie (vooralsnog) vooral tot een restauratte van het

bestaande politieke systeem.

10 Promotores zouden de vraag 'het  is  een  goed  boek,  maar  is  het ook  een
goed proefschrift?' moeten omkeren. De maatschappelijke betekenis van
dissertaties zou daarmee in ieder geval gebaat zijn.

11. Voor niet 13-wetenschappers is de wetenschapsbulage van de Volkskrant even
interessant als Studio Sport voor sportliefhebbers die niet zon geinteresseerd in
voetbal.

12. Politici die stellen dat een lage opkomst bij verkiezingen de bul legt aan de
wortels van de democratie, gedragen zich als priesters die de ontkerkeluking
beschouwen als signaal van maatschappeluke verloedering.

13. Er lukt een statistisch significant verband te bestaan tussen de snelheid
waarmee wetenschappers spreken over een marginalisering van de politiek en de
snelheid waarmee zij zelf zijn gemarginaliseerd in de politiek
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Woord vooraf

21  maart 1990 beloofde een belangrijke  dag te worden: burgers konden  hun
vierjaarlijkse gang naar de lokale stembus maken. Als plaatselijk secretaris
van een politieke partij  was  ik  er al vanaf september  1989  druk  mee  in  de
weer. De kandidaatstelling, het opstellen van het programma en de campagne
zorgden voor vele gevulde dagen en avonden Allemaal gericht op die eerste

lentedag van het nieuwe jaar.
21  maart 1990 De kiezers bleken die dag minder belangrijk te vinden dan
iedereen die betrokken was bij de lokale politiek, had verwacht In Nederland
waren nog nooit zoveel kiezers thuisgebleven als bij deze gemeenteraadsver-
kiezingen Vooral in de grote steden bleef het rustig in het stemlokaal
De klap van de raadsverkiezingen kwam hard aan bij menig politicus Wat
hadden zij verkeerd gedaan? Waarom hadden zo veel kiezers de stembus links
laten liggen? Sommige politici vroegen zich bovendien af, waarom uitgere-
kend zij de rekening gepresenteerd hadden gekregen van het electoraat?
Hoewel niemand deze vragen overtuigend kon beantwoorden, was het voor
veel politici duidelijk dat er wat 'moest gebeuren'. Het proces van politieke en
bestuurlijke vernieuwing was geboren Onder deze noemer hebben talloze
politici, ambtenaren, leden van maatschappelijke organisaties en burgers
activiteiten ondernomen om de lokale democratie te vernieuwen.
21  maart 1990 bleef hierdoor voor mij een belangrijke datum   Want het  pro-
ces van politieke en bestuurluke vernieuwing bleek een boeiend onderwerp
voor promotie-onderzoek Op welke manier krijgt het vernieuwingsproces in
de lokale democratie gestalte? Bij het beantwoorden van deze vraag ben ik
ingegaan op de betekenis van technologie voor het proces van politieke en
bestuurlijke vernieuwing. Ik heb onderzocht in hoeverre allerlei toepassingen
van informatie- en communicatie-technologie betekenis hebben voor het
proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing.

Een promotie-onderzoek is bij uitstek een vorm van 'co-produktie'. Zonder de
medewerking en ondersteuning van veel anderen zou dit proefschrift nooit tot
stand zijn gekomen
Zo dank ik mijn beide promotores Paul Frissen vertelt niet alleen mooie
verhalen over macht, organisaties en sturing, maar brengt ze ook nog in
praktijk. Ik ben hem dan ook zeer erkenteluk voor de vrijheid die hij mij de
afgelopen jaren heeft gegund. Pieter Tops liet mij de schoonheid zien van de
'puzzel' van de lokale democratie. Daarbij leerde hij mij om zelf stukjes in die
puzzel te passen
Jan van Deth ben ik dankbaar voor het uitvoerige en bruikbare commentaar
dat hij gaf op het eerste deel van mijn dissertatie  Ik hoop dat hij het uiteinde-



luke resultaat meer dan een 'goed boek' vindt.
Bij het Centrum voor Lokaal Bestuur en later de PvdA kreeg ik van Jacques
Monasch de vrijheid me van tud tot tud terug te trekken, zodat ik - ondanks
het 'imperialisme' van een politieke partu - mijn proefschrift heb kunnen
voltooien
De Tilburgse collega's van de sectie Bestuurskunde dank ik voor de prettige
werksfeer die er voor zorgde dat ik in het algemeen met veel plezier de trein
vanuit Nijmegen nam Van deze collega's nemen Marieke Moorman en  Kees
Schalken een bijzondere plaats in. Marieke, weggeplukt van de overkant, heeft
gedurende twee jaar diverse hand- en spandiensten verleend, waardoor ik er
op kon vertrouwen dat allerlei noodzakelijke klusjes goed werden uitgevoerd.
Zo is me veel werk bespaard gebleven. Kees Schalken, collega-'lodemo', was
de kamergenoot waar ik nooit tevergeefs een beroep op deed Vooral zijn
onmiddellijke bereidheid om de lay-out van het proefschrift voor zijn rekening
te nemen, is van onschatbare waarde geweest
Frank Pol 'wordt' bedankt voor alle stul-suggesties en voor de correcties die
hij aanbracht Amanda Killiaan, Lizette Thussen, Martun Donders en Stavros
Zouridis dank ik voor het snelle leeswerk, waardoor in de laatste fase nog zo
veel fouten konden worden weggewerkt.
Ook Liesbeth heeft haar steentje bugedragen aan die laatste fase Mun dank
voor haar reikt echter verder Op momenten dat ik dacht dat de hele wereld
om kiezers, politici, gemeenteraadsverkiezingen en PvdA draaide, bracht zij,
met de haar vertrouwde nuchterheid, het noodzakelijk en gewaardeerde tegen-
wicht. Op deze manier zorgde zij voor de afleiding en ontspanning, die vooral
na 21  maart  1990 zo onontbeerlijk waren.



1 Inleiding, probleemstelling en opzet

Op  15 januari 1994 opende de Amsterdamse wethouder De Grave de poorten
van een nieuwe gemeente: de Digitale Stad. Deze stad kent een postkantoor,
een openbaar forum, een stadhuis, een loket 'parlement', een kantoorwijk, een
kiosk, een plein en een centraal station De Digitale Stad vormt in feite een
digitale weerspiegeling van het publieke leven in een 'echte' gemeente. Bijna
alles wat daar gebeurt, kan ook plaatsvinden in de Digitale Stad
Een modem, Internet en publieke terminals zijn de toegangswegen tot de
Digitale Stad Via het centraal station kunnen de bezoekers een digitale we-
reldreis maken, via de kiosk kunnen zu zich informeren over het stadsleven,
terwijl in het digi-caf6 met andere bezoekers kan worden geconverseerd. In de
kantoorwuk kan allerlei informatie worden ingewonnen over maatschappelijke
organisaties en instellingen, Een bezoek aan het digitale stadhuis maakt het
mogelijk informatie over de Amsterdamse lokale politiek in te winnen en
contact te leggen met plaatseluke politieke partijen
Naast het verzamelen van informatie, kunnen bezoekers zich mengen in aller-
lei discussies die via de Digitale Stad worden georganiseerd. Deze discussies
gaan onder andere over onderwerpen die spelen in de Amsterdamse lokale
politiek, zoals de uitbreiding van Schiphol, het bouwen en breken in Amster-
dam, de criminaliteit, het racisme en de opvolging van burgemeester Van
Thijn Alhoewel de Digitale Stad niet alleen voor de discussies wordt bezocht,
is het stimuleren van het publiek debat 66n van de belangrukste doelstellingen
geweest van dit initiatief (Schalken en Tops, 1994: 44). Om het digitaal debat
aan te laten sluiten bij dat in de Amsterdamse politiek, proberen de 'bestuur-
ders'  van de Digitale Stad raadsleden te betrekken bij discussies   Eind   1994
zijn plannen ontwikkeld om gemodereerde discussies te starten waaraan lokale
politici deelnemen.

Sinds het voorjaar  van 1992 kunnen de bewoners  van de Rotterdamse  deel-
gemeente Hoogvliet vanuit hun huiskamer allerlei informatie over hun wijk en
buurt opvragen  Als de bewoners over een televisie met teletekst beschikken,
kunnen zij via een zogenaamd Huis-Informatie-Toetsenbord (HIT) contact
zoeken met een informatiesysteem Naast informatie over de politiek in Hoog-
vliet, kunnen burgers zich zo op de hoogte stellen van allerlei actuele gebeur-
tenissen, culturele activiteiten, openingstijden en telefoonnummers van pu-
blieke instellingen in deze deelgemeente.
Doordat de Nederlandse Kabelexploitatie Maatschappij (NKM) in Hoogvliet
een tweewegkabel heeft aangelegd, is het informatiesysteem op twee manieren
te gebruiken. Burgers kunnen zich informeren, maar kunnen zelf ook hun
opvattingen kenbaar maken aan het bestuur van de deelgemeente Via een
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aparte 'antwoordpagina' kunnen zij vragen stellen aan en grieven uiten bij
politici en ambtenaren
Het bestuur van Hoogvliet heeft de mogelijkheden van de tweewegkabel
aangegrepen om elektronische enqu6tes onder de bevolking te organiseren. Op
deze manier hebben de lokale politici zich op de hoogte kunnen stellen van de
opvattingen en de wensen van burgers Volgens Elemans, de deelraadsvoorzit-
ter van Hoogvliet, zijn deze elektronische enqu6tes te beschouwen als parti-
cipatie-vormen met een zeer lage drempel Hierdoor kan de mening van een
straat of een wijk beter in kaart worden gebracht dan bij openbare vergade-
ringen of hoorzittingen (Rutten, 1992: 8).
In de toekomst zijn meerdere toepassingen mogelijk. Zo zijn via de tweeweg-
kabel elektronische referenda of publieke discussies te organiseren

De PvdA heeft in  1991 een elektronisch programma ontwikkeld om enqu6tes
onder eigen leden of kiezers te organiseren Nadat de vragen zijn geformu-
leerd en is bepaald aan wie deze worden gesteld, kan het PvdA-Enqu6te
Programma (PEP) worden gestart. Het programma selecteert telefoonnummers,
waarna de vragen op het computerscherm verschijnen De antwoorden worden
elektronisch verwerkt, zodat de onderzoeksresultaten snel kunnen worden
gepresenteerd
De Amsterdamse afdeling Westerpark heeft het PEP-programma gebruikt om
de 'Teleplusmethode' te ontwikkelen. Met deze methode wordt gepoogd het
contact met kiezers te herstellen. De afdeling selecteert wijken met veel
PvdA-stemmers. Uit deze wijken worden mensen benaderd Aan het eind van
het telefoongesprek wordt gepolst of de betrokkenen een PvdA-bijeenkomst
willen buwonen Tijdens de betreffende bueenkomst wordt gesproken over
thema's die het meest in de belangstelling staan van de respondenten Op
grond van de onderzoeksresultaten hebben kaderleden zich kunnen voorberei-
den op deze thema's.
Na de bijeenkomst probeert de afdeling Westerpark met uitnodigingen en
informatie-materiaal de band met bezoekers verder uit te bouwen Deze mai-
lings kunnen gericht worden verzonden omdat de databank, die is aangelegd
aan de hand van de enquBtes, aangeeft in welke onderwerpen welke bewoners
ZUn geinteresseerd.

De gemeente Wateringen is in de jaren tachtig geconfronteerd met afnemende
bijdragen uit het Gemeentefonds. Men teert in op de financiele reserves. In
1986 blijkt dat het gemeentebestuur niet alle financiele claims kan honoreren,
er moeten nieuwe prioriteiten worden gesteld. BU de begrotingsbehandeling
worden de diensten van een adviesbureau ingeschakeld Dit bureau heeft het
Metronprogramma ontwikkeld om de besluitvorming over de politieke priori-
teiten te structureren
In dit computerprogramma zijn alle 34 posten van de begroting van Waterin-
gen  opgeslagen   De 15 gemeenteraadsleden hebben  zich  via de computer
kunnen uitspreken over deze posten Om een rangorde te construeren, zijn de
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begrotingsposten paarsgewijs aangeboden In totaal zijn 561 paren met elkaar
vergeleken Gemiddeld hebben de raadsleden hiervoor 66n uur nodig gehad.
Nadat alle raadsleden de paren hadden vergeleken, berekende de computer de
individuele prioriteiten Bovendien werd een collectieve rangorde van begro-
tingsposten gepresenteerd In deze presentatie kwam naar voren dat in de raad
een grote mate van consensus bestond over de prioriteit van de begrotingspos-
ten. Naast een ontlasting van de kernen Kwintsheul en Wateringen, de aanleg
van riolering en onderhoud van wegen, kenden de raadsleden veel belang toe
aan de uitbreiding van het gemeentehuis. De Wateringse raad hechtte bedui-
dend minder waarde aan de uitbreiding van de openbare verlichting, het
asfalteren van de busroute en aan de inrichting van een speel- en trapveldje
Volgens de ontwikkelaars (GDDS, 1988: 4) heeft het gebruik van het compu-
terprogramma het besluitvormingsproces in Wateringen versneld, vereenvou-
digd en gerationaliseerd

1.1 Probleemstelling

In de Digitale Stad, het Hoogvlietse kabel-experiment, de Teleplusmethode
van de PvdA en in het Metronprogramma voor Wateringse gemeenteraadsle-
den wordt gebruik gemaakt van informatie- en communicatie-technologie
(ICT). De technologie wordt ingezet om achtereenvolgens het publiek debat te
stimuleren, de drempel voor politieke participatie te verlagen, de band tussen
politieke partij en achterban te versterken, en de besluitvorming in de gemeen-
teraad te ondersteunen
ICT lijkt daarmee ook van betekenis voor het proces van politieke en bestuur-
luke vernieuwing. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen  van 21 maart  1990,
die een voor Nederlandse begrippen lage opkomst kenden, zijn onder deze
noemer talloze voorstellen gedaan en experimenten uitgevoerd om procedures,
instituties en omgangsvormen in de lokale democratie te vernieuwen Van
Vaals tot Vlieland en van Winterswijk tot Wassenaar; in vrijwel alle gemeen-
ten zun de afgelopen jaren initiatieven van politieke en bestuurlijke vernieu-
wing ontplooid (zie: Gilsing, 1994: 14). Initiatieven die in de woorden van de
commissie-Van Thon (1992: 27) zijn gericht op het moderniseren van de
lokale democratie Deze modernisering zou moeten resulteren in een levendi-
gere lokale democratie en een effectiever gemeentebestuur
De opkomst van allerlei toepassingen van ICT en het proces van politieke en
bestuurlijke vernieuwing lijken betekenis voor elkaar te hebben. De nieuwe
technologie heeft de belofte in zich politieke en democratische vernieuwingen
te ondersteunen. Allerlei technische barridres die een optimaal functioneren
van democratische organen en instituties belemmeren, lijken geslecht te kun-
nen worden door de opkomst van computers, elektronische netwerken, infor-
matiesystemen, modems, kabeltelevisie, videorecorders, interactieve cd's en
satellieten.
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De technologie zou zo ook kunnen bijdragen aan een versterking van de
lokale democratie Zij zou mogelijkheden bieden om burgers en bestuurders
beter te informeren, de communicatie tussen kiezers en gekozenen te intensi-
veren, en om burgers meer invloed te geven op politieke beslissingen. Voorts
wordt wei verwacht dat de technologie een impuls is voor publiek debat en
voor nieuwe vormen van politieke participatie. Ten slotte zouden gemeente-
raden meer gefundeerde beslissingen kunnen nemen en zouden overheidsmaat-
regelen effectiever kunnen worden uitgevoerd De inzet van ICT in het de-
mocratisch proces lukt dus een ondersteuning voor het proces van politieke en
bestuurluke vernieuwing Gemeenten kunnen vernieuwende experimenten
uitvoeren die zonder de beschikbaarheid van de technologie minder gemakke-
lijk zouden kunnen worden gerealiseerd.
Tegelukertijd lijkt het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing de op-
komst van ICT in de politiek te faciliteren. Doordat in de lokale democratie
wordt gestreefd naar een vernieuwing van politieke instituties en routines,
ontstaat ruimm om te experimenteren met toepassingen van de nieuwe tech-
nologie In dit opzicht zou er een zekere verwantschap bestaan tussen de
opkomst van ICT en het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing
Karakter, veronderstellingen en doelstellingen van het vernieuwingsproces
zouden voor een belangrijk deel identiek zijn aan die van de nieuwe techno-
logie
Op grond van deze overeenkomst mag worden verondersteld dat de opkomst
van ICT en het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing elkaar weder-
zijds versterken. Deze veronderstelling wordt in deze dissertatie geproblema-
tiseerd Daarbu richt de aandacht zich hoofdzakelijk op de betekenis van de
technologie voor het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing. Leiden
initiatieven als de Digitale Stad, het Hoogvlietse kabel-experiment, de Tele-
plusmethode van de PvdA en het Metronprogramma inderdaad tot een verle-
vendiging van de lokale democratie en een effectiever gemeentebestuur?
Bij het beantwoorden van deze vraag wordt niet alleen geanalyseerd 'of' de
technologie van betekenis is voor het vernieuwingsproces, maar wordt ook
bekeken 'op welke manier' ICT het proces van politieke en bestuurlijke ver-
nieuwing beinvloedt. Heeft de technologie een eigen politieke agenda waar-
door de inzet van ICT tot bepaalde veranderingen in de lokale democratie
leidt? De tweeledige vraag die in deze dissertatie centraal staat, luidt dan ook:

'Is de opkomst van informatie- en communicatie-technologie
(ICT) van betekenis voor het proces van politieke en bestuur-
luke vernieuwing En, zo ja, op welke manier beinvloedt het
gebruik van ICT het vernieuwingsproces in de lokale democra-
tie?'



Inteiding                                                                                                 5

1.2 Opzet dissertatie

De dubbele onderzoeksvraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Zowel de
opkomst van ICT in de politiek, als de vernieuwing van de lokale democratie
zijn complexe processen Hierdoor laat de betekenis van de technologie voor
het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing zich niet eenvoudig
onderzoeken.
Bovendien zijn beide processen in de wetenschappelijke literatuur nog betrek-
kelijk onontgonnen terreinen Over het karakter van het proces van politieke
en bestuurluke vernieuwing is nog weinig bekend. Er zun enkele studies
uitgevoerd waarin plannen en activiteiten van gemeentebestuurders op dit
terrein zijn geinventariseerd (zie: Terpstra en Wouters,   1991 ; Depla   et   al,
1991; Thewissen en Klootwijk, 1992; Gilsing, 1994) Desondanks bestaat
weinig inzicht in de concrete activiteiten, de actoren, de doelstellingen en de
effecten van verschillende initiatieven. In dit opzicht bestaan nog veel vragen
over het karakter van het proces van politieke en bestuurluke vernieuwing.
Ook over de opkomst van ICT in het politiek proces bestaat nog weinig empi-
rische kennis In de politicologische literatuur zijn weinig bijdragen versche-
nen over deze opkomst. Laudon, die door Van de Donk en Tops (1994: 250)
wordt geciteerd, is van mening dat 'we nog niet veel weten over het politieke
karakter van de elektronische revolutie ' Het onderzoek naar de betekenis van
ICT voor de politiek staat, zeker in Nederland, nog grotendeels in de kinder-
schoenen

Omdat de kennis over zowel het proces van politieke en bestuurlijke vernieu-
wing, als over de opkomst van ICT in het politiek proces beperkt is, heeft dit
onderzoek een exploratief karakter. Voordat in het derde deel van deze disser-
tatie de vraag naar de betekenis van de technologie voor de vernieuwing van
de lokale democratie kan worden beantwoord, moeten eerst enkele stappen
worden gezet. Stappen, waarmee het vernieuwingsproces in de lokale demo-
cratie en de betekenis van ICT voor de politiek in kaart worden gebracht
Het eerste deel van deze dissertatie beschrijft het proces van politieke en be-
stuurlijke vernieuwing Hoofdstuk twee gaat in op de directe aanleiding tot het
vernieuwingsproces in de lokale democratie. In het derde hoofdstuk wordt de
praktijk van politieke en bestuurlijke vernieuwing geillustreerd aan de hand
van lokale initiatieven en institutionele instrumenten. De beschrijvingen van
deze initiatieven en instrumenten staan aan de basis van de strategieen en per-
spectieven van politieke en bestuurluke vernieuwing die in hoofdstuk vier
worden gepresenteerd. Met een beschruving van het proces van politieke en
bestuurlijke vernieuwing in zeven grote gemeenten wordt de waarde van deze
constructies getest.
Het tweede deel van deze dissertatie gaat in op de betekenis van ICT voor de
politiek Hoofdstuk zes beschrijft allereerst de opkomst van ICT in de politiek
Hierbij worden initiatieven en projecten besproken waarin de technologie een
rol speelt Vervolgens worden de reacties van enkele partuen op de opkomst
van ICT in kaart gebracht. Het daarop volgende hoofdstuk houdt de techno-
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logie tegen het licht. Vijf kenmerken vormen de gemeenschappeluke basis van
toepassingen van ICT Aan de hand van deze vijf kenmerken wordt de bete-
kenis van de technologie voor de politiek geanalyseerd.
Het derde deel verbindt de delen over vernieuwing van de lokale democratie
en de opkomst van ICT aan elkaar. De betekenis ICT voor het proces van
politieke en bestuurlijke vernieuwing wordt in hoofdstuk acht geanalyseerd.
Daarbij wordt onderzocht of de opkomst van ICT betekenis heeft voor de
vernieuwing van de lokale democratie en, zo ja, op welke manier de techno-
logie het proces van politieke en bestuurluke vernieuwing dan beinvloedt Met
het beantwoorden van de twee centrale onderzoeksvragen, is het terrein van
onderzoek naar de relatie tussen ICT en het proces van politieke en bestuur-
lijke vernieuwing in kaart gebracht De antwoorden nodigen uit tot vervolg-
onderzoek Hoofdstuk negen presenteert een dubbel onderzoeksperspectief
voor dit vervolgonderzoek. Aan de hand van een onderzoek naar raadsinfor-
matiesystemen wordt de betekenis van beide perspectieven geanalyseerd
Hoofdstuk tien ten slotte, vat de belangrijkste conclusies samen en gaat kort
in op enkele ontwikkelingen die van belang zijn voor het vervolgonderzoek
naar de betekenis van ICT voor de vernieuwing van de lokale democratie



DEEL 1 POLITIEKE EN BESTUURLIJKE VERNIEUWING

In de raadsperiode 1990-1994 heeft het thema 'vernieuwing' de discussies
over lokale democratie gedomineerd. Naast de sociale vernieuwing, heeft het
proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing hoog op de agenda gestaan.
Onder deze noemer zijn initiatieven genomen en voorstellen ontwikkeld om
instituties, structuren en omgangsvormen    in de lokale democratie te vernieu-
wen.
Het eerste gedeelte van deze dissertatie brengt dit vernieuwingsproces in
kaart. Hoofdstuk twee gaat in op de directe aanleiding tot dit proces: de
raadsverkiezingen van 21 maart 1990. Vervolgens wordt de praktijk van
vernieuwing besproken. Hoofdstuk drie bevat beschrijvingen van lokale initia-
tieven en institutionele instrumenten. Op grond van deze beschrijvingen wor-
den in het vierde hoofdstuk strategieBn en perspectieven van politieke en
bestuurlijke vernieuwing geconstrueerd. Hoofdstuk vijf beschrijft het verloop
van het vernieuwingsproces in zeven grote gemeenten. Deze beschrijving geeft
inzicht in de concrete keuzen die verschillende gemeenten hebben gemaakt in
het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing. Zo wordt bovendien
duidelijk of de inductief geconstrueerde strategieBn en perspectieven betekenis
hebben voor de praktijk van vernieuwing.



2    De lokale politiek ter discussie

Discussies over democratie en politiek richten zich vaak op de inhoudeluke
doelstellingen en de uitkomsten van politieke processen. De wijze waarop
problemen als werkloosheid, milieuvervuiling, en criminaliteit worden aan-
pakt,   staat  in deze instrumentele benadering centraal (vergl: Toonen,   1993:
252).
Het functioneren van politiek en democratie kan ook vanuit een andere invals-
hoek worden benaderd. Niet de doelstellingen en effecten, maar de procedu-
res, routines, codes en omgangsvormen in het politiek en democratisch proces
worden dan geanalyseerd. In deze institutionele benadering richt de aandacht
zich op de inrichting en het verloop van deze processen Op welke manier
worden beslissingen genomen, welke actoren worden bu Politieke processen
betrokken, wie oefent de meeste invloed uit op de uitkomst van deze proces-
sen, op welke manier gaan de verschillende actoren met elkaar om, het zijn
slechts enkele vragen die in institutionele discussies aan de orde komen. De
antwoorden op deze vragen hebben consequenties voor de inhoudeluke uit-
komsten van politieke en democratische processen. Deze uitkomsten zijn
echter alleen in afgeleide zin van belang, vanuit de tweede invalshoek richt
men zich op de wi.lze waarop deze uitkomsten tot stand komen. In het institu-
tionele debat wordt de 'kwaliteit' van de democratie en de politiek bediscus-
sieerd
Het debat over politieke en bestuurlijke vernieuwing is een voorbeeld van
deze institutionele benadering. Deze discussie richt zich op het functioneren
en de organisatie van de lokale politiek. Het proces van politieke en bestuur-
luke vernieuwing problematiseert bestaande instituties en structuren in de
lokale democratie. Het kan worden beschouwd als een poging het functione-
ren van de democratie op lokaal niveau te versterken.
Het institutionele debat over politiek en democratie intensiveert zich met een
zekere regelmaat. Een concrete gebeurtenis met een symbolische betekenis is
veelal de directe aanleiding tot een nieuwe ronde in het debat over politieke
en democratische instituties, routines en omgangsvormen De gemeenteraads-
verkiezingen  van 21 maart 1990 hebben deze katalyserende functie vervuld
voor de recente aandacht voor de lokale democratie De eerste paragraaf gaat
in op deze verkiezingen De reacties op deze gemeenteraadsverkiezingen
worden in de tweede paragraaf besproken Het debat over politieke en be-
stuurlijke vernieuwing krijgt in de loop van de raadsperiode 1990-1994 een
impuls door enkele onderzoeken onder burgers De derde paragraaf vat de
belangrijkste resultaten van deze onderzoeken samen. Uit deze resultaten blijkt
dat het functioneren van lokale politici en partijen veel kritiek oproept Deze
kritiek lukt de noodzaak van een modernisering van de lokale democratie
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ondubbelzinnig aan te tonen  In de vierde paragraaf wordt de vanzelfsprekend-
heid van politieke en bestuurlijke vernieuwing echter gerelativeerd.

2.1    De gemeenteraadsverkiezingen van 1990

In een democratie hebben verkiezingen grote symbolische betekenis. Burgers
nemen het politieke heft in handen; verkiezingen lijken daarmee het democra-
tisch moment bu uitstek. Politici wedijveren om de gunst van de kiezer.
Burgers spreken zich uit over politici, het gevoerde beleid en over geopperde
ideeen van partijen Op de verkiezingsavond verliezen en winnen politici
Carri6res worden gemaakt en gebroken.
Verkiezingen mogen in het algemeen op een grote publieke belangstelling
rekenen Na enkele dagen ebt deze belangstelling weg. Politici, journalisten en
burgers gaan over tot de orde van de dag Niet alle verkiezingen volgen dit
algemene patroon De gemeenteraadsverkiezingen van maart 1990 zorgden
vooral na het sluiten van de stembus voor veel commotie Drie geluktijdig
optredende factoren lagen hieraan ten grondslag.

Opkomst
Allereerst kenden deze verkiezingen een voor Nederlandse begrippen lage
opkomst In het gehele land maakte 62% van de kiezers de gang naar de
stembus Achter dit gemiddeldel gingen betrekkelijk grote verschillen schuil
Met name in de grote steden lieten veel kiezers de stembus links liggen. In
enkele grote steden, zoals Eindhoven, Breda, Den Haag, Rotterdam en Til-
burg, zakte het percentage onder de symbolische grens van 50%. De virtuele
partij van niet-stemmers was niet alleen de grootste partij, maar verwierf m
deze steden een absolute meerderheid
Tabel  21   geeft de opkomst  in de zeventien steden  met  meer  dan   100.000
mwoners weer. 2
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TABEL 2.1 OPKOMST  GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN  1986  EN  1990  IN GROTE GEMEENTEN

gemeente opkomst  1986 opkomst 1990 verschil in opkomst

Amsterdam 61.9 50.6 -11.3

Apeldoorn 73.9 61.0 -12.8

Arnhem 67.3 53.7 -13.6

Breda 64.6 48.9 -15.7

Dordrecht 67.0 51.7 -15.3

Eindhoven 60.5 45.9 -14.6

Enschede 68.8 54.4 -14.4

Groningen 72.5 59.4 -13.1

Den Haag 62.7 49.6 -13,1

Haarlem 68.3 55.0 -13.3

Leiden 66.2 55.1 -11.1

Maastricht 66.0 56.5 -9.4

Nijmegen 67.3 54.6 -12.7

Rotterdam 59.3 47.6 -11.6

Tilburg 62.8 48.3 -14.5

Utrecht 65.5 53.3 -12.2

Zaanstad 70.4 57.5 -12.9

toiaal 73.2 62.3 -10.9

Leesvoorbeeld: in Amsterdam  ging  in   1986  61.9%  van de kiesgereehtigden  naar de stembus,

terwill  in  1990  50.6%  de  gang  naar de stembus maakte. In vergelijking  met 1986 daalde  de

opkomst in Amsterdam met  11.3%.
Bron: ANP Verkiezingsdienst (1990).

Nationalisering
De raadsverkiezingen van 1990 lieten ook een opmerkelijk eensgezinde uitslag
zien In vrijwel alle gemeenten waren dezelfde winnaars en verliezers te
begroeten. Alhoewel het lokale verkiezingen betrof, tekende de uitslag in het
gehele land zich af volgens een gelijksoortig patroon. De gemeenteraadsver-
kiezingen van 1990 kenmerkten zich daarom  door een sterke mate van 'natio-
nalisering', of beter gezegd: door een bescheiden invloed van een lokale com-
ponent
De aan het proefschrift van Van Tilburg (1993) ontleende tabel 22 geeft een
overzicht.
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TABEL 2.2 CORRELATIE PLAATSELIJKE TRENDS IN GEMEENTEN ZONDER LOKALE LIJSTEN

CDA PvdA VVD

74-78 .95 (N=121) .95 (N=100) 94 (N=120)

78-82 .95 (N=134) .95 (N=110) .92 (N=131)
82-86 .96 (N=141) .94 (N=115) .94 (N=141)

86-90 .96 (N=147) .89 (N=124) .93 (N=144)

Leesvoorbeeld:  in het patroon van verkiezingsuitslagen  1974-1978  van  het CDA bestond  in  alle
121  gemeenten een samenhang van .95
In de tabel zijn gemeenten opgenomen waar alleen de landelijke partijen met succes deelnamen
aan de gemeenteraadsverkiezingen
Bron: Van Tilburg ( 1993:  120).

In tabel 22 zien we voor iedere partij een hoge correlatie in de uitslag, wat
duidt op een beperkte betekenis van de plaatselijke factor voor de lokale
uitslag bij raadsverkiezingen.3 De tabel maakt overigens duidelijk dat de
invioed van de landelijke politiek op het verloop van de gemeenteraadsverkie-
zingen geen nieuw fenomeen is. In de politicologische literatuur bestaat ook al
langere tijd aandacht voor de nationalisering van raadsverkiezingen (zie bu-
voorbeeld: Dittrich, 1978; Tops, 1990). Desondanks zorgden de verkiezingen
van  1990 voor een hernieuwde belangstelling voor dit fenomeen
De belangstelling kan gedeeltelijk worden verklaard door de grote electorale
verschuivingen bij deze verkiezingen. De PvdA was de grote verliezer van de
raadsverkiezingen Met name in de grote steden, waar de PvdA van oudsher
vaak een belangrijke stempel op de lokale politiek heeft gedrukt (Depla en
Monasch, 1994a: 255-257), verloor de PvdA fors, zoals blijkt uit tabel 2.3.
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TABEL 2 3 VERLIES PVDA BIJ RAAI)SVERKIEZIN(]EN  1990 IN GROTE GEMEENTEN

gemeente gr '86 gr'90 verschil '86-'90

Amsterdam 43.8 26.1 -17.7

Apeldoorn 32.3 20.2 -12.1

Arnhem 43 5 237 -19.8

Breda 338 255 -8.3

I)ordrecht 406 28.7 -11.9

Eindhoven 332 25.8 -7.4

Enschede 453 34.9 -10.4

Groningen 414 25.5 -15.9

Den Haag 364 24.4 -12.0

Haarlein 39.() 27.3 -11.7

Leiden 382 257 -12.5

Maastricht 39.5 32.9 -6.6

Nijmegen 38.1 28.3 -9.8

Rotterdam 48.0 36.1 -11.9

Tilburg 31.3 19.9 -11.4

Utrecht 39.2 25.8 -13.4

Zaanstad 41.1 28.8 -12.6

Leesvoorbeeld: in Amsterdam  had  de  PvdA  in  1986 een aanhang  van  438%,  in  1990  was  de
aanhang nog 26.1%. In vergelijking met 1986 verloor de PvdA dus 17.7%.
Bron: ANP Verkiezingsdienst ( 1990).

In enkele grote steden, zoals Arnhem, Amsterdam en Groningen, verloor de
PvdA meer dan op grond van de landelijke trend zou mogen worden ver-
wacht. In deze steden zouden kiezers de plaatselijke sociaal-democraten
hebben gestraft voor hun 'zelfvoldane bestuurscultuur' en grootstedelijke
plannen (zie Lucardie  et  al,  1991 :   15 ndanks

deze uitschieters  was  in  de
uitslag van de PvdA een duidelijk bovenlokale trend aanwezig (Van Tilburg,
1993: 120), De afnemende populariteit waarmee de landelijke PvdA na de
formatie van het kabinet Lubbers-Kok werd geconfronteerd (zie: Anker, 1994:
148-149), lijkt het sociaal-democratisch verlies daarom beter te kunnen 'ver-
klaren' dan specifieke lokale factoren.
Naast het grote verlies van de PvdA trok de score van D66 veel aandacht.
Deze partij kon worden beschouwd als de grote winnaar van de raadsverkie-
zingen. In vrijwel iedere gemeente waar de Democraten aan de verkiezingen
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deelnamen, boekten zij een eclatant succes en verdrievoudigden zij hun aan-
hang In menig gemeente werd de partij een politieke kracht van betekenis.
Vooral in grote steden in de Randstad boekten de Democraten een forse
winst. In al deze steden won D66 meer dan 9%. In de grote zuidelijke steden
was de winst iets bescheidener, zoals tabel 2.4 illustreert.

TABEL 2.4 WINST D66  BIJ  RAADSVERKIEZINGEN  1990  B GROTE GEMEENTEN

gemeente gr '86 gr '90 verschil '86-'90

Amsterdam 6.4 18.3 +11.9

Apeldoorn 5.5 16.1 +10.6

Arnhem 5.2 16.8 +11.6

Breda 5.6 13.9 +8.3

Dordrecht 4.3 14.9 +10.6

Eindhoven 4.7 12.3 +7.6

Ensehede 4.1 116 +7.2

Groningen 6.3 15.7 +9.4

Den Haag 5.6 15.0 +9.4

Haarlem 7.1 18.8 +11.7

Leiden 5.9 17.9 +12.0

Maastricht 3.8 10.1 +6.3

Nijmegen 5.1 12.9 +7.8

Rotterdam 4.9 14.4 +95

Tilburg 3.2 8.5 +5.3

Utrecht 5.8 16.9 +11.1

Zaanstad 4.4 15.4 +11.0

Leesvoorbeeld: in Amsterdam  had  D66  in  1986 een aanhang van  6.4%,  in  1990  was de aanhang
18.3%. In vergelijking met 1986 won 866  11.9%.
Bron: ANP Verkiezingsdienst (1990).

Opkomst extreem-rechts
In het westen van het land zorgde ten slotte de groei van 'extreem-rechts' voor
veel commotie In zes van de acht steden in de Randstad met meer dan
100.000 inwoners veroverden extreem-rechtse partijen raadszetels. Alleen in
Leiden en Zaanstad leverden CD en CP'86 geen raadsleden. Ook in enkele
kleinere steden trad extreem-rechts toe tot de gemeenteraad. In Schiedam,
Almere en Purmerend wisten CD of CP'86 raadszetels te bemachtigen
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In tabel 25 komt de electorate winst van extreem-rechts in de Randstad tot
uitdrukking.

TABEL 2.5 WINST CD  EN CP'86 IN DE RANDSTAD BIJ DE RAADSVERKIEZINGEN VAN  1990.

gemeente partijen gr '86 gr '90 verschil

'86-'90

Amsterdam CD + CP'86 3.5 68 +3.3

I)ordrecht CD 0.4 3.1 +2.7

Den Haag CD + CP'86 3.1 6.4 +3.3

Haarlem CD 1,4 3.0 +1.6

Rotterdam CD + CP'86 4.0 7.1 +3.1

Utrecht CD + CP'86 2.6 5.1 +2.5

Almere CP'86 3.9 3.4 -0.5

Purmerend CD                                              -- 3.6 +3.6

Schiedam CD 6.3 +6.3

Leesvoorbeeld: in Amsterdam hadden  CD  en  CP'86  in 1986 gezamenlijk een aanhang  van  3.5%
in  1990  was de aanhang 6.8%. In vergelijking met 1986 wonnen deze partijen in Amsterdam  dus
3.3%.
Bron ANP Verkiezingsdienst (1990)

De groei van CD en CP'86 baarde grote zorgen, omdat de winst een teken zou
zijn van 'opkomend racisme en zelfs herlevend fascisme' (Van Holsteyn, 1990:
158). Van Holsteyn plaatst enkele kanttekeningen bij deze conclusie. Naar
zijn mening kan een stem op extreem-rechts 'beter worden opgevat als een
noodsignaal Waarschuwende woorden over het gevaar van rechts extremisme
en opkomend racisme lijken voor een aanzienlijk deel der CD-stemmers niet
op hun plaats' (Van Holsteyn, 1990: 161).
Deze relativering impliceert geenszins, dat de opkomst van CD en CP'86 geen
politieke betekenis heeft Volgens Van Holsteyn (1990: 160) vormt de onvre-
de met, en teleurstelling over de bestaande politiek een belangrijke drijfveer
voor kiezers om op de extreem-rechtse partijen te stemmen. Als 'protest-stem-
mers' opteert men voor een partij die zich flink afzet tegen alle andere poli-
tieke partijen en door andere partijen wordt verketterd. De groeiende aanhang
van CD en CP'86 kan in dit opzicht worden beschouwd als een signaal van
een groeiende afkeer van de gevestigde politiek (zie ook: Volkskrant, 1994)
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2.2    Verontrusting en verwarring

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen maakte veel reacties los Door
de lage opkomst, de nationalisering van de uitslag en de groei van extreem-
rechts ontstond opnieuw belangstelling voor de positie en het functioneren van
de lokale democratie (Commissie-Duyvendak, 1993). Kranten en tijdschriften
besteedden aandacht aan de lokale politiek. Vrij Nederland wijdde een bijlage
aan de politieke cultuur van Arnhem, 'niet vanwege Arnhem in het bijzonder,
maar vanwege de politieke stadsbestuurder in het algemeen' (Van Westerloo,
1990: 8). Ook lokale politici reageerden op de raadsverkiezingen Zij gebruik-
ten hiervoor veelal het college- of beleidsprogramma als medium  In de reac-
ties van zowel journalisten, wetenschappers als lokale politici waren veront-
rusting en verwarring de meest typerende elementen.

Verontrusting

'De PvdA leed zwaar verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen,
maar de grootste verliezer was toch eigenlijk de democratie zelf
(Van Holsteyn, 1990: 158)

Alhoewel deze uitspraak enigszins theatraal kan overkomen, is ze typerend
voor veel reacties direct na de gemeenteraadsverkiezingen Voor sommigen,
zoals het Amsterdamse gemeentebestuur (zie: Gemeente Amsterdam, 1993a:
4), vormde de opkomst van extreem-rechts een bron van zorg. In de meeste
beschouwingen richtte de aandacht zich echter vooral op de lage opkomst. De
gering belangstelling voor de lokale stembus werd als een belangrijk probleem
beschouwd. Volgens Castenmiller (1992: 26) gaf de geringe opkomst aanlei-
ding tot zorg, omdat 'de opkomst bij verkiezingen in de visie van velen een
belangrijke graadmeter vormt voor het functioneren van het politiek systeem.'
Alhoewel in enkele gemeenten opkomstbevorderende campagnes zijn gevoerd,
zagen veel kiezers af van hun stemrecht.4 De lage opkomst kwam in de grote
steden vaak redeluk hard aan bu lokale politici en bestuurders Volgens een
ambtenaar in Eindhoven, de stad met de laagste opkomst, toonde menig
politicus zich door de lage opkomst 'verschrikt, geschokt maar ook ontdaan en
teleurgesteld' (zie: Depla et al, 1991  17).5 En Peper (1990: 6) constateert dat
welhaast iedereen verontrust was 'over de uiterst povere opkomst.'
In enkele collegeprogramma's kwam de verontrusting over de lage opkomst
tot uitdrukking   In het Groningse beleidsprogramma  1990-1994  werd  wet een
heel somber toekomstbeeld geschetst. 'Als we er niet in slagen het roer snel
om te gooien, dreigt de kloof tussen overheid en burger onoverbrugbaar te
worden', zo stelde het Groningse gemeentebestuur (1990: 13) vast Gerept
werd van 'een serieuze bedreiging voor het democratische gehalte van onze
plaatselijke samenleving', waaraan een halt zou moeten worden toegeroepen.
Zo somber als in Groningen waren weinig gemeenten. Desondanks refereerden
ze vaak wel aan de lage opkomst. Het Haagse gemeentebestuur besteedde er
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in de inleiding van het Beleidsprogramma 1990-1994 buvoorbeeld een aparte
paragraaf aan Andere gemeenten stelden vast, dat 'de lage opkomst een
opgave voor de politiek inhoudt' (Gemeente Eindhoven, 1990: 1), dat 'het
draagvlak voor de lokale politiek door de lage opkomst wordt aangetast'
(Gemeente Amsterdam, 19908: 4) en dat 'de inwoners zich onvoldoende bu
bestuurlijke beslissingen betrokken voelen' (Gemeente Zaanstad, 1990: 2)
De citaten uit de collegeprogramma's weerspiegelen de gevoelens, die direct
na de raadsverkiezingen in veel grote gemeenten bestonden Van verschillende
kanten werd de lage opkomst gedramatiseerd. De geringe aantrekkingskracht
van de lokale stembus zou een signaal zijn van een geringer wordende poli-
tieke betrokkenheid of een teken zijn van een toegenomen politieke vervreem-
ding van burgers Het Amsterdamse college van B&W concludeerde op grond
van de verkiezingen, 'dat het vertrouwen van de Amsterdammers in hun
gemeentebestuur te veel geslonken was' (Gemeente Amsterdam, 1993a: 4)
Volgens de VVD (1993: 4) was door de lage opkomst de legitimiteit en het
maatschappelijk draagvlak van de lokale democratie in het geding.6 Begrippen
als 'de kloof tussen burger en bestuur' en 'de crisis van de lokale democratie'
deden hun intrede; de verhouding tussen kiezer en gekozene kwam hoog op
de agenda van de (lokale) politiek te staan (zie bijvoorbeeld: Derksen, 1992;
Commissie-Van Thijn, 1993; Gilsing, 1994: 3)

Verwarring
Over de oorzaak van de lage opkomst bestonden veel onduidelijkheden De
verkiezingen van 1990 zorgden  in dit opzicht voor verwarring. Een plausibele
verklaring voor de lage opkomst bleef achterwege In de opening van zijn
collegeprogramma stelde het Haagse gemeentebestuur onthutst vast dat 'er iets
mis is', maar voegde daar direct aan toe 'niet te weten wat' (Gemeente Den
Haag, 1990: 1). Deze onzekerheid bestond in meer gemeenten. Zo vroeg de
Nijmeegse fractie-voorzitter van het CDA zich bij de eerste vergadering in de
raadsperiode   1990-1994 af waarom 'burgers  zich zo weinig gelegen laten
liggen aan de mogelijkheid hun stadsbestuur samen te stellen?' (Gemeente
Nijmegen, 1990a: 571)
De onzekerheid gaf aanleiding tot vele speculaties over de mogelijke oorzaak
van de lage opkomst Uiteenlopende verklaringen streden om voorrang Had-
den burgers hun onvrede over het gevoerde gemeentelijk beleid willen venti-
leren, of zagen de meeste kiezers af van hun stemrecht omdat zij daar juist zo
tevreden over waren? Had het electoraat de gemeenteraadsverkiezingen aan-
gegrepen om de lokale politiek te straffen, of waren de kiezers weggebleven
om hun afkeer van bepaalde partuen tot uitdrukking te brengen?7 Had de
lokale politiek geleden onder de gebrekkige uitstraling van de landelijke
politiek, of was het functioneren van de lokale politiek debet aan de geringe
animo van kiezers? Was de lage opkomst een uitdrukking van een beperkte
belangstelling van burgers voor ontwikkelingen in hun stad, of was het vooral
een signaal van een gering vertrouwen in lokale politici? Alhoewel volgens
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Peper (1990: 8) de lage opkomst allerwegen werd betreurd, werd er gegist
naar de motieven van thuisbluvers
De verwarring over de betekenis van de lage opkomst werd gevoed doordat
de gemeente in relatie met burgers twee rollen vervult (Thomassen, 1979).
Allereerst is de gemeente een politiek lichaam, of 'democratisch platform'
(Derksen, 1992: 1). In deze hoedanigheid bediscussieert het gemeentebestuur
maatschappelijke vraagstukken en neemt het beslissingen die van invloed zijn
op de ontwikkeling van de stad of dorp. Bovendien controleert de gemeente in
deze hoedanigheid de mensen die verdere uitvoering geven aan het gevoerde
debat en de genomen beslissingen (Derksen, 1992: 41). Normatieve opvattin-
gen over democratie en politiek zijn bepalend voor de 'eisen' die worden
gesteld aan het functioneren van de gemeente als politiek lichaam Responsi-
viteit, herkenbaarheid, openbaarheid en mogelijkheden tot inspraak, zijn
enkele relevante (politieke georienteerde) criteria voor het gemeentebestuur.
Daarnaast is de gemeente een orgaan dat diensten en produkten aan burgers
levert. Voor produkten als paspoorten, vergunningen en uitkeringen zijn
burgers aangewezen op gemeentelijke instellingen en diensten Daarnaast is de
gemeente verantwoordelijk voor 'collectieve' produkten, zoals groenvoorzie-
ningen, het ophalen van vuilnis, en het onderhoud van straten en wegen. In
deze hoedanigheid is de gemeente te beschouwen als een 'bedrijf' of 'dienst-
verlenende instelling' (Tops en Depla, 1992a: 21; zie ook: Gilsing, 1994: 6).
Alhoewel politieke overwegingen bij de inzet van middelen van invloed zijn
op de wuze waarop de gemeente als bedrijf functioneert, wordt de gemeente
in deze rol niet primair beoordeeld aan de hand van politieke opvattingen. Het
oordeel over de wijze waarop bijvoorbeeld het grofvuil wordt opgehaaid, is
niet gebaseerd op een politieke overtuiging of ideologie. Bedrijfsmatige crite-
ria, als klantvriendelijkheid, efficiency en effectiviteit, zijn op dit terrein
richtinggevend voor het functioneren van de gemeente. 8
De verschillende gedaanten waarin de gemeente zich presenteert, zijn van
invloed op de rol die voor burgers is weggelegd in hun relatie met het lokaal
bestuur Indien de gemeente een politiek lichaam is, worden burgers vooral
aangesproken als staatsburger In deze rol vervullen zij bepaalde activiteiten
om politieke discussies en beslissingen te beinvloeden. In relatie met de
gemeente als dienstverlenende instelling zijn burgers klanten die recht hebben
op een 'goed produkt In deze laatste rol vervullen ze geen politieke activitei-
ten, ze nemen diensten en produkten af van gemeentelijke bedruven en dien-
sten.
De rol van de gemeente is van invloed op de activiteiten die burgers onder-
nemen. De wuze waarop burgers hun gemeente percipieren, kan daarmee
betekenis hebben voor de rol die zij zichzelf toedichten Indien burgers de
gemeente primair beschouwen als een bedrijf zullen zij voor zichzelf waar-
schunlijk geen politieke rol zien weggelegd Wanneer een dergelijke perceptie
dominant is, zal de belangstelling voor een gang naar de lokale stembus niet
groot zijn. Een lage opkomst heeft dan geen politieke betekenis, ze kan niet
worden begrepen als een politieke veroordeling van het gemeentebestuur De
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lage opkomst is dan meer het gevolg van het betrekkelijk a-politieke imago
van de gemeente
Direct na de gemeenteraadsverkiezingen hadden deze verklaringen een specu-
latief karakter. Het was buvoorbeeld niet duidelijk welke beeld burgers van
gemeenten hadden Hierdoor bleef de betekenis van de lage opkomst betrek-
kelijk ongewis.
Ondanks deze verwarring hield de verontrusting de overhand   In 1993 vatte,
de door GroenLinks ingestelde, commissie-Duyvendak de overheersende
combinatie van verwarring en verontrusting als volgt samen

'het debat over de crisis van de politiek woedt al jaren  De lage
opkomst bu de gemeenteraadsverkiezingen  van  1990 gaf er een
stevige impuls aan Dit 'leek' opnieuw een signaal dat burgers
minder betrokken zijn bij de politiek en dat zij het vertrouwen
in het openbaar bestuur aan het verliezen zijn, Er 'lijkt' sprake
van een groeiende kloof tussen burger en bestuur, tussen kiezer
en gekozene. 'Blukbaar' zijn politieke partuen steeds minder in
staat burgers voor hun doel te enthousiasmeren. 'Volgens' som-
migen is daardoor het draagvlak voor parlementaire democratie
onder de bevolking aan het afkalven' (Commissie-Duyvendak,
1993: 11/ accentuering PD).

2.3     De lokale politiek ter discussie

Het debat over politieke en bestuurluke vernieuwing vindt zun oorsprong in
de raadsverkiezingen  van  1990.  Het was  met tai van onzekerheden omgeven.
Was vernieuwing noodzakelijk? Hadden burgers behoefte aan allerlei initia-
tieven van politieke en bestuurluke vernieuwing? Liet het bestaande politiek
systeem zich nog vernieuwen? Waarop moesten de vernieuwingsvoorstellen
zich richten? Sloten de aangekondigde initiatieven wel aan bij de - al dan niet
bestaande - problemen van de lokale democratie?
Om meer inzicht te verwerven in de opvattingen en houdingen van burgers
ten aanzien van de lokale politiek, hebben enkele gemeenten een onderzoek
onder de plaatselijke bevolking laten uitvoeren. Almere heeft SGBO/VNG
(1991) een opdracht verleend, terwul een inter-universitaire onderzoeksgroepg
in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Nijmegen en Zwolle
in totaal 3 400 burgers heeft ondervraagd over hun relatie met het gemeente-
bestuur en hun politieke en maatschappeluke activiteiten (Tops et al, 1991) In
deze paragraaf worden de belangrijkste onderzoeksresultaten gepresenteerd

De betekenis van een lage opkomst
Op grond van de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is vaak
geconstateerd, dat er sprake zou zijn van een 'kloof tussen kiezer en gekozene
(zie: Hartman, 1994: 69). Het electoraat zou zijn ontevredenheid over het
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functioneren van politici en de ambtenaren hebben geuit door vrij massaal af
te zien van de gang naar de lokale stembus
Deze veronderstelling wordt door de empirie enigszins gelogenstraft Het
oordeel over het functioneren van het gemeentebestuur vertoont nauwelijks
samenhang met de kans dat burgers gaan stemmen

TABEL 2.6 TEVREDENHEID EN STEMKANS IN ZEVEN GROTE STEDEN

Stemkans gemeenteraad

Oordeel gemeentebestuur stemmen niet-stemmen                  N

ontevreden                                        70                                     30                       1149

tevreden                       83                     17            1750

totaal                                            78                                     22                      2289

Leesvoorbeeld:  van de  I 149 respondenten die ontevreden zijn  over het getneentebestuur geeft
70% te kennen dat zij (waarschijnlijk) zullen gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen,
terwijl 30% van hen dat (waarschunlijk) niet denkt te doen. De eategorieen 'waarschijnlijk
stemmen' en 'zeker stemmen' zijn samengevoegd tot 'stemmen', terwijl de categorieen 'waarschijn-
lijk niet stemmen' en 'zeker niet stemmen' zijn geeombineerd in de categorie 'niet-stemmen'.
Bron: Tops et al, (1993).

Uit tabel 2.6 blijkt dat in vergelijking met mensen die tevreden zijn over het
functioneren van het gemeentebestuur, de ontevredenen vaker te kennen geven
dat zij de stembus (waarschijnlijk) links zullen laten liggen. In dit opzicht is
het oordeel over het gemeentebestuur van invloed op de stemkans; de samen-
hang is echter zwak.10 Tevredenheid is geen noodzakelijke voorwaarde voor
een gang naar de stembus: 70% van de mensen die ontevreden zijn over het
functioneren van het gemeentebestuur geeft te kennen bij de gemeenteraads-
verkiezingen (waarschijnlijk) te zullen gaan stemmen Tevredenheid is boven-
dien geen voldoende voorwaarde om mensen te motiveren gebruik te maken
van hun stemrecht.   Van de 'tevreden' respondenten geeft   17% te kennen
(waarschunlijk) thuis te blijven bij de gemeenteraadsverkiezingen. In dit
opzicht kan worden geconstateerd, dat het oordeel over het gemeentebestuur
van betrekkelijk weinig betekenis is voor de opkomst bij verkiezingen.
Het algemene oordeel over het gemeentebestuur kan zijn ingegeven door de
mate waarin men het beleid van de gemeente waardeert De steun voor prio-
riteiten in het politiek proces bepaalt dan het rapportcijfer van het gemeente-
bestuur Naast dit meer 'politiek' gemotiveerde oordeel, bestaat er ook een
oordeel over de wijze waarop burgers zun behandeld, als zij iets onder de
aandacht van het gemeentebestuur hebben gebracht. Indien dit op 'persoonlijke
ervaringen' gebaseerde oordeel over het functioneren van het gemeentebestuur
negatief is, zou dit ook de stemkans van burgers kunnen beinvioeden.
Van een dergelijk verband is echter geen sprake. Van de respondenten die
zich serieus genomen voelden toen zij een bepaalde zaak onder de aandacht
van het gemeentebestuur probeerden te brengen, geeft een bijna even groot
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percentage te kennen de gang naar de stembus te zullen maken als van dege-
nen die minder te spreken waren over de behandeling van het gemeentebe-
stuur

Staat van de lokale democratie
Ontevredenheid over het gemeentebestuur lijkt dus nauwelijks een verklaring
te kunnen bieden voor de lage opkomst In dit opzicht is een zekere relative-
ring  van  de  zorg  over  de lage opkomst  bij de raadsverkiezingen  van   1990
gerechtvaardigd 11 Betekent deze relativering dat de commotie na de raadsver-
kiezingen ongegrond was?
De onderzoeksresultaten in de verschillende steden bieden aangrupingspunten
om deze vraag te beantwoorden. Het is opvallend dat deze resultaten in de
verschillende steden min of meer met elkaar overeenkomen Van Amsterdam
tot Zwolle laat het oordeel van burgers over de lokale democratie zich samen-
vatten in drie punten (SGBONNG, 1991, Tops en Depla, 1992)
Allereerst bestaat er grote tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening
BUna iedereen heeft voor bijvoorbeeld het afhalen van een paspoort, het
aanvragen van een vergunning of het inwinnen van informatie wel eens con-
tact gehad met gemeentelijke diensten of instellingen. Zeer veel burgers tonen
zich content over de wijze waarop dit contact is verlopen. Indien er onvrede
bestaat, heeft deze meestal betrekking op lange wachttijden (SGBO/VNG,
1991: 69).12 Ondanks de positieve ervaringen  met de dienstverlening tonen
betrekkelijk grote groepen burgers weinig vertrouwen in de lokale bureaucra-
tie 13 Het imago van ambtenaren is weinig florissant.  Voor de ambteluke
organisatie staan concrete ervaringen en bestaande beelden van burgers op
gespannen voet met elkaar.
Burgers in zijn algemeenheid ook ingenomen met hun directe woon- en leef-
omgeving. Afgezien van de veiligheid, zijn de meeste mensen tevreden over
het leefklimaat van hun woonplaats. Daarnaast zijn grote groepen burgers
content over de voorzieningen in hun wijk, waarvoor het gemeentebestuur
(in)direct verantwoordelijk is. Veel burgers laten zich positief uit over het
ophalen van vuilnis, het onderhoud van straten en wegen, het groen, het
winkelaanbod, de bereikbaarheid van wijken met het openbaar vervoer en
over de voorzieningen voor ouderen. Op sommige punten blijft verbetering
mogelijk Over verkeersveiligheid, speelgelegenheid voor kinderen en bestrij-
ding van het vandalisme bestaat nog betrekkelijk veel onvrede.

Tegenover de algemene tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening,
het leefklimaat, de woonbuurt en de meeste wijkvoorzieningen, steekt het
oordeel over de lokale politiek schril af Burgers hebben veel kritiek op het
functioneren van lokale politici en politieke partijen. Deze kritiek bestaat uit
drie punten.
Allereerst kampt de lokale politiek met een bleek profiel_ e meeste burgers
kennen de belangrijkste actoren in de lokale politieke arena niet. Zelfs de
meest bekende wethouder van een stad wordt slechts door een kleine groep
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burgers bij naam genoemd (zie ook: SGBONNG, 1991: 44). In alle steden is
de burgemeester wel bekend bij een grote groep kiezers. Zijn positie en func-
tioneren onttrekken zich echter voor een belangrijk deel aan de lokale poli-
tiek, ze zijn in ieder geval geen onderwerp bij verkiezingen. Naast de onbe-
kendheid van de 'hoofdrolspelers', is de inzet van de politieke strijd op lokaal
niveau voor veel burgers betrekkelijk ongewis Het is hen niet duidelijk waar
het bij de raadsverkiezingen precies om draait en zij nemen nauwelijks ver-
schillen waar tussen partuen die deelnemen aan deze verkiezingen 14

Dit oordeel is nauwelijks ingegeven door een relativering van het belang van
lokale partij-politiek Hoewel een grote meerderheid van burgers (87%) te
kennen geeft dat de kwaliteiten van wethouders belangrijker zijn dan hun
politieke kleur, hechten velen (68%) betekenis aan de vraag welke partijen het
in de lokale politiek voor het zeggen hebben Bovendien geeft een redelijk
grote groep burgers (58%) te kennen dat zij partijpolitieke verschillen van
betekenis achten voor de lokale politiek. Voorts is een belangrijk deel van de
bevolking (78%) van mening dat de lokale politiek interessanter zou zijn,
wanneer partuen hun onderlinge verschillen duideluker zouden tonen Ten
slotte geeft meer dan 60% van de respondenten te kennen dat het hen wel
degeluk uitmaakt welke partij het in de gerneenteraad voor het zeggen heeft
(Tops et al, 1993).IS
Het tweede punt van kritiek betreft de gepercipieerde ontoegankeliikheid van
het lokale Dolitiek svsteem. Deze kritiek komt op twee manieren tot uitdruk-
king Allereerst zouden politieke partijen niet weten wat er speelt onder de
plaatselijke bevolking. 63% van de respondenten onderschrijft deze stelling
(Tops et al, 1993) Niet alleen de politici, maar ook het gemeentebestuur zou
onvoldoende op de hoogte zijn van de wensen en opvattingen van de bevol-
king Ruim tweederde (67%) van de respondenten is van mening dat het
gemeentebestuur niet weet wat burgers willen (Tops et al, 1993) Daarnaast
hebben veel respondenten het idee dat in de lokale politiek nauwelijks interes-
se bestaat voor de opvattingen van burgers. Bijna 63% van de respondenten
onderschrijft de stelling dat politieke partijen alleen belangstelling hebben
voor de stem, maar niet voor de mening van burgers (zie ook: SGBO/VNG,
1991: 45). Dit duidt op een gering vertrouwen in het functioneren van lokale
politici en partijen Veel burgers percipieren de lokale politiek als een betrek-
kelijk gesloten systeem, waarop zij nauwelijks invloed kunnen uitoefenen
Een laatste punt van kritiek heeft betrekking op het veronderstelde gebrek aan
daadkracht van het gemeentebestuur. Meer dan driekwart van de respondenten
(78%) is van mening dat het lokaal bestuur, gegeven zijn mogelijkheden, te
weinig doet aan de aanpak van stedelijke problemen die door burgers als het
meest urgent worden ervaren (Tops et al, 1993). De oorzaak van deze onvrede
onder burgers moet waarschijnlijk worden gezocht in de aard van de activitei-
ten van het gemeentebestuur Deze bieden wellicht onvoldoende antwoord op
de problemen die burgers als belangrijk ervaren In dit opzicht hebben lokale
politici zich wellicht op de 'verkeerde' activiteiten gericht. Het waargenomen
gebrek aan daadkracht is zo een vraagstuk van agenda-vorming, de agenda
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van de 'institutionele' politiek komt in de ogen van burgers onvoldoende
overeen met hun eigen agenda

Conclusie
De lage opkomst bij de raadsverkiezingen  van  1990 kan niet worden geinter-
preteerd als een 'collectieve veroordeling' van het functioneren van het ge-
meentebestuur Ontevredenheid daarover hangt nauwelijks samen met de
stemkans van burgers Bovendien zijn burgers in groten getale tevreden over
de dienstverlening, het algemene leefklimaat en hun directe woonomgeving.
Daarmee  was de commotie  na de verkiezingen  van   1990 niet ongegrond.
Burgers hebben namelijk veel kritiek op het functioneren van politici en
partijen In dit opzicht staat niet zozeer de gemeente, als wel de lokale 'poli-
tiek' ter discussie.
De kritiek op de politiek lijkt niet alleen een rechtvaardiging voor de ver-
nieuwing van de lokale politiek. zij is ook van belang voor de verdere vorm-
geving hiervan  In het eerste jaar na de raadsverkiezingen is het functioneren
van de lokale politiek onderbelicht gebleven in het vernieuwingsproces (zie:
Depla et al, 1991). De kritiek van burgers maakte duideluk dat de vernieu-
wing van de lokale democratie vooral een vernieuwing van de lokale politiek
moest zijn (Derksen, 1992, Tops en Depla, 1992a)
In het rapport van de commissie-Van Thijn (1993) komt de herorientatie in
het denken over de vernieuwing van de lokale democratie tot uitdrukking. In
dit rapport wordt politieke en bestuurlijke vernieuwing beschouwd als een
vraagstuk van modernisering. Doordat instituties en tradities in de lokale
politiek geen gelijke tred hebben gehouden met ontwikkelingen in de maat-
schappelijke context, spreekt de commissie-Van  Thun  (1993:  9) van 'achter-
stallig onderhoud' in de lokale democratie Dit zou zowel de daadkracht als
het profiel herkenbaarheid van de lokale democratie niet ten goede zijn ge-
komen. Het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing moet volgens de
commissie-Van Thun (1993: 27) daarom zijn gericht op het gelijktijdig herstel
van de effectiviteit van het lokaal bestuur en de herkenbaarheid van de lokale
politiek.

2.4    De vanzelfsprekende noodzaak van vernieuwing gerelativeerd

Veel burgers hebben een negatief beeld van de lokale politiek Gekoppeld aan
de uitkomsten van de raadsverkiezingen in 1990 leidt dit niet tot een positieve
diagnose van de conditie van de lokale politiek. Tops et al, (1991 : 8) spreken
van een groeiende vervreemding tussen kiezer en gekozene 'Politieke en
bestuurlijke vernieuwing is dringend gewenst', concludeert Derksen dan ook
(1992a: 39).
Ook politieke partijen raken  in de raadsperiode 1990-1994 overtuigd  van  de
noodzaak van een vernieuwing van de lokale democratie Het CDA (1993)
geeft het modelprogramma voor de raadsverkiezingen van  1994 de titel 'duur-
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zaam vernieuwen'. De PvdA presenteert 'een handboek voor de vernieuwing
van de lokale democratie' (Depla en Monasch, 1994b). De VVD (1993: 4) is
van mening dat de 'tijden zijn veranderd' waardoor de lokale overheid zich
moet bezinnen op haar taken, terwijl D66 (1993: 3) zichzelf beschouwt als
'een permanent signaal tegen verstarring'.
Ondanks steun van politieke partijen kan de conclusie van Derksen niet zon-
der meer worden onderschreven. De gesignaleerde problemen van de lokale
democratie kunnen van enige kanttekeningen worden voorzien. De aard van
deze kanttekeningen is tweeledig Enerzijds kan de kritiek van burgers op de
politiek worden genuanceerd. Anderzijds kan, met respect voor het oordeel
van burgers, de noodzaak van vernieuwing worden betwist Deze paragraaf
besteedt aandacht aan beide soorten relativeringen.

2.4.1  De permanente kritiek op politiek

De kritiek van burgers richt zich niet alleen op het functioneren van de lokale
politiek Ook over de nationale politiek laten burgers zich vaak in weinig
positieve bewoordingen uit Deze kritiek wordt in de literatuur vaak van enige
kanttekeningen voorzien. Zonder het oordeel van burgers te bagatelliseren,
relativeren deze kanttekeningen de kritiek op de lokale politiek enigszins

Het verwachtingsniveau van burgers
Allereerst lijkt de kritiek mede veroorzaakt door de grote verwachtingen die
burgers hebben ten aanzien van de mogelijkheden en verantwoordelijkheden
van de (lokale) politiek (zie: Van Gunsteren en Andeweg, 1994: 22-24)
Volgens Daalder en Daudt (1993: 161) is de bevolking in 'toenemende mate
geneigd geweest de overheid aansprakelijk te achten dn voor het algemene
welzijn 6n voor taI van specifieke diensten en prestaties.'
Dit hoge verwachtingspatroon komt ook naar voren in het onderzoek van
Tops et al. Veel burgers (60%) dichten het gemeentebestuur vele tot zeer vele
mogelukheden toe in de aanpak van de belangrijkste problemen van de stad
(Tops et al, 1993) Deze verwachting bestaat ook ten aanzien van bijvoorbeeld
werkloosheid, woningnood en criminaliteit, problemen, waarbij het de vraag is
of het gemeentebestuur over bevoegdheden en mogelijkheden beschikt ze
daadwerkelijk aan te pakken 16

Omdat burgers zo veel verwachten van politici, geeft de bevolking volgens
Mak (1993: 8) hen de schuld van alles wat maar mis kan gaan Daalder en
Daudt (1993: 162) stellen dat de groeiende kritiek op de overheid is ontstaan,
doordat 'de verwachtingen van burgers sterker zijn gestegen dan de mogelijk-
heden van de overheid om aan alle gestegen verwachtingen gelijkeluk te
voldoen.' Ook Ringeling (1993: 10-11) zoekt de oorzaak van de politieke
onvrede primair in de te hoog gespannen verwachtingen ten aanzien van het
overheidsoptreden 17
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Steun voor de democratie
Bovendien leidt de onvrede met de politiek niet tot kritiek op de democratie
(Van den Berg,  1992:  18). De kritiek op politici en politieke partijen gaat juist
samen met algemene steun voor het democratisch systeem Binnen de EEG
behoren Nederlanders al jarenlang tot degenen die het meest tevreden zijn
over het functioneren van de parlementaire democratie (SCP, 1990: 375,
Daalder en Daudt, 1993: 156, Van Gunsteren en Andeweg, 1994:37). De
ontevredenheid over concrete beslissingen en over politici of partijen vertaalt
zich niet of nauwelijks in een afnemende legitimiteit van het politiek systeem
(Van Deth, 1990: 10-11, Daalder en Daudt, 1993: 154).
Wellicht is het meer diffuse vertrouwen in de democratie 66n van de belang-
rUkste oorzaken van de onvrede met de politiek. In een samenleving waarin
burgers veel vertrouwen hebben in de democratie, zullen politieke organen
vaak worden uitgedaagd om oplossingen voor maatschappeluke problemen te
formuleren. De laatste decennia zijn organisaties en burgers steeds beter in
staat 'hun' problemen onderwerp van politieke bestuitvorming te maken (Kal-
ma, 1982: 72). De politiek wordt hierdoor vaker geconfronteerd met strijdige
verlangens en claims, zodat burgers van tijd tot tud worden geconfronteerd
met hen onwelgevallige politieke besluiten. In een periode waar, onder in-
vioed van het vertrouwen in de democratie, het bereik van de politiek groter
is geworden, zou het volgens Van den Berg (1992: 17) 'vreemd zun, indien
burgers massaal tevreden waren over politieke interventies.' De politiek is in
zekere zin 'de dupe' van het 'succes' van de Nederlandse democratie

De permanente kritiek
Een derde relativering heeft betrekking op het permanente karakter van de
kritiek (zie: Koole, 1990; Commissie-Van Kemenade, 1991: 71). Met enige
regelmaat duikt de discussie op over de kwaliteit van de politiek en de de-
mocratie.  In 1969 stelt Heijne den Bak (66) 'metaalmoeheid van het democra-
tisch systeem' vast  Vijf Jaar later maakt Kallen (1974: 5) gewag van een
'gezamenlijke bezorgdheid over de legitimiteit van het openbaar bestuur',
terwul Daalder (1974: 70) 'een afnemend vertrouwen in de werking van het
politiek stelsel' waarneemt. Van den Berg en Molleman (1974: 61) spreken in
hetzelfde jaar  van een 'crisis  van de legitimiteit van het politiek systeem.

i 18

Net zoals in de huidige discussie over het functioneren van de lokale demo-
cratie, zijn in het verleden regelmatig apocalyptische uitspraken gedaan over
het 'einde' of de 'crisis' van de politiek. In beschouwingen over politiek en
democratie bestaat volgens  Van  Deth  (1983:   1) de neiging het belang  van
veranderingen in het eigen tudsgewricht te overschatten Vaak wordt gespro-
ken van een trendbreuk, waarbij ferme stellingen de breuk met het verleden
meer relief moeten geven. In dit licht kunnen de krachtige uitspraken in het
huidige debat over de lokale democratie - de 'gapende kloof tussen burger en
bestuur', de groeiende 'politieke afkeer', 'de crisis van de lokale democratie' -
worden gerelativeerd
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Volgens Van den Berg (1992) verandert de kritiek bovendien steeds van
karakter Naast het veroordelen van de 'regenteske' mentaliteit van bestuur-
ders, werd in de jaren zestig de te diffuse verdeling van politieke en maat-
schappeluke verantwoordelijkheden bekritiseerd In de jaren negentig is de
kritiek op de politiek uit een heel ander hout gesneden Het maatschappelijk
isolement en de afstand met de bevolking worden gedefinieerd als belangrijke
problemen van de politiek Deze zorg is dus tegengesteld aan de kritiek van
een kwart eeuw geleden. Van den Berg (1992: 17) constateert daarom: 'doen
partijen en politici eens wat hun gezegd wordt en dan is het weer niet goed '
De tegenstrijdige kritiek staat niet los van het dubbelzinnige karakter van de
democratie waar Tops (1994) op heeft gewezen Hierdoor wordt bijvoorbeeld
de lokale politiek met tegengestelde verwachtingen geconfronteerd Men
verlangt zowel een mobiliserende als een rationaliserende overheid. Men
verwacht zowel doelmatigheid als een levendige democratie De politiek
bevindt zich hierdoor op een weegschaal, waarbij als gehoor wordt gegeven
aan een van de verlangens, vanuit het ander perspectief kritiek zal worden
geleverd Aanpassingen op grond van kritiek lokken daarom waarschunlijk
altijd nieuwe onvrede uit.

Crisisverschijnselen
De kritiek van burgers gaat ten slotte nauwelijks samen met verschijnselen die
duiden op grote labiliteit of crisis van het politiek systeem Politieke partijen
kampen met een afnemende populariteit, zoals blijkt uit de dalende organisa-
tiegraad (Koole, 1990: 8) en de geringere deelname aan activiteiten van par-
tijen (Commissie-Van Kemenade, 1991 71). Deze ontwikkelingen impliceren
echter niet het einde van het politiek systeem.
Symptomen die in de literatuur worden beschouwd als signalen van een crisis
van de democratie (Lijphart, 1986: 79-80), ontbreken nagenoeg Ondanks de
groei van de CD leiden niet-democratische partijen een betrekkelijk marginaal
bestaan in Nederland. Voorts is nationaal, noch lokaal nauwelijks sprake van
een grote bestuurluke instabiliteit Vanaf  1972  tot 1994 hebben slechts  twee
maal vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsgevonden En
tussen   1990-1992  is   12%  van alle wethouders afgetreden Aanvaarding  van
een nieuwe betrekking, gezondheid, leeftijd en overluden zijn de meest voor-
komende redenen geweest om het ambt te verlaten. Minder dan 40% van de
afgetreden wethouders 'struikelde' over een politiek conflict (Derksen en Kas,
1994: 111-112). Ten slotte is van een afnemende politieke betrokkenheid
nauwelijks sprake De opkomst bij verkiezingen is weliswaar aan fluctuaties
onderhevig, van afnemende politieke interesse of groeiende maatschappeluke
apathie is echter geen sprake (Castenmiller, 1989).
Met Daalder en Daudt (1993: 156) kan worden geconcludeerd dat Nederland
verhoudingsgewijs een stabiel en legitiem politieke stelsel kent
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2.4.2    De  relevantie  van  lokale  politiek betwist

De vanzelfsprekende noodzaak van politieke en bestuurlijke vernieuwing kan
vanuit een tweede invalshoek worden genuanceerd Vanuit dit perspectief staat
de maatschappelijke positie van de (lokale) politiek ter discussie, hiermee
wordt ook de noodzaak van een politieke vernieuwing in twufel getrokken.

Voorbij de politiek
In zijn oratie heeft Frissen (1991) de stelling verdedigd dat er sprake is van
een trivialisering van de politiek Verschillende maatschappelijke ontwikkelin-
gen zouden hiervoor verantwoordelijk zijn Zo wijst Frissen (1991: 16-17) op
de opkomst van informatietechnologie, waardoor het informatietekort voor een
belangruk deel kan verdwijnen. Volgens Snellen (1986) maakt dit tekort
politieke processen als afweging, selectie en keuzen noodzakelijk Doordat
informatietechnologie de schaarste aan informatie vermindert, lijken rationele
oplossingen van maatschappelijke vraagstukken mogelijk. De ruimte voor een
ideologisch gefundeerde politiek wordt hierdoor minder groot
Volgens Frissen (1991: 17-18) is er bovendien sprake van een normatief
vacuum De huidige samenleving kenmerkt zich door een groeiend waarden-
relativisme. Hierdoor wordt het steeds problematischer een omvattend zinge-
vingskader voor de inrichting van de samenleving te formuleren De kracht
van de politiek heeft juist altijd gelegen in het formuleren van deze kaders.
Het waardenrelativisme leidt tot een 'onttovering' van de politiek; het tast het
primaat van de politiek aan. Door het toegenomen belang van functionele
rationaliteit en het waardenrelativisme 'marginaliseert' de politiek. Frissen
(1991: 18) spreekt  van een 'staat die versplintert', omdat 66n samenhangend
zingevingskader nauwelijks nog kan worden geformuleerd. Bovendien gaat de
samenleving op veel terreinen 'voorbu de politiek', omdat ze in toenemende
mate zichzelf bestuurt.

Afschajjing van de lokale politiek
Zonder de algemene analyse van Frissen te delenig, heeft Van Deth (1994) de
'marginaliseringsthese' van de politiek toegepast op het lokaal niveau. HU
constateert dat, ondanks het positieve oordeel over de bedrijfsmatige kant van
het lokaal bestuur, lokale politici weinig waardering oogsten. Zij ontvangen
niet de 'credits' van de tevredenheid over de gemeentelijke diensten en pro-
dukten.
De lokale politiek kan dit zichzelf verwuten, zij maakt ook een onderscheid
tussen de bestuurlijke sfeer enerzijds en de sfeer van de lokale politiek ander-
zijds. Datgene wat naar behoren verloopt en bedrijfsmatig goed beheersbaar
is, wordt onder de noemer gebracht van 'bestuur' of 'voorzieningen en dien-
sten'. Zaken waarover verschil van mening bestaat, die conflictueus verlopen
of uitlopen in een fiasco, worden daarentegen als 'lokale politiek' gedefinieerd
Volgens Van Deth (1994: 18) is deze - impliciete - rolverdeling een perfecte



28                                                            Politieke en bestuurlijke vemieuwing

'sterfhuisconstructie' voor de lokale politiek: waar het bestuur kan rekenen op
waardering, zullen burgers zich afkeren van de politiek.
Het bleke profiel van de lokale politiek versterkt deze rolverdeling. Onbeken-
de politici van partijen die zich nauwelijks van elkaar onderscheiden, kunnen
de appreciatie van een goede dienstverlening nooit naar zich toetrekken. Een
politisering van lokale issues en onderlinge verhoudingen lijkt daarom een
nuttige strategie voor de lokale politiek. De politieke aspecten in de lokale
besluitvorming kunnen sterker naar voren komen, zodat de lokale politiek
meer kleur krugt. Deze strategie kent echter belangrijke beperkingen De jaren
zeventig, toen politisering hoog in het vaandel stond, hebben bewezen dat
lokale politiek zich minder leent voor ideologische 'scherpslijperij'. Bij vele
beslissingen zijn partijpolitieke tegenstellingen betrekkelijk irrelevant; politi-
sering van de lokale politiek krijgt hierdoor snel een kunstmatig karakter
Zoals Tops (1994: 37) heeft geconstateerd, is de institutionele context waarin
gemeenten opereren niet erg bevorderlijk voor de realisering van politiek-
ideologische programma's
Waar politisering geen soelaas biedt, kiest Van Deth voor een radicaal andere
optie: volledige depolitisering van de lokale democratie Het veelal sterk
bedrijfsmatig karakter van problemen, de overzichteluke schaal van besluit-
vorming en de geringe fysieke afstand tussen bestuurders en burgers, maken
het mogelijk gemeenten, geluk nutsbedrijven, als naamloze vennootschappen
te besturen Met de introductie van lokale service-organisaties vervalt de
noodzaak van een politiek systeem. De lokale politieke instituties, die tot een
sterke bestuursdichtheid hebben geleid, kunnen volgens Van Deth (1994: 19)
worden afgeschaft Om zijn opvatting kracht bu te zetten, stelt hij dat een
benoemde gemeenteraad een betere oplossing voor de lokale democratie is
dan gekozen burgemeester.

2.5 Conclusie: politieke en bestuurlijke vernieuwing

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen  van 1990 staat het functioneren  van  de
lokale democratie ter discussie. De uitkomst van deze verkiezingen zorgde
voor verontrusting en verwarring Vooral de lage opkomst hield polit ici,
journalisten en commentatoren bezig. Grootschalig onderzoek onder burgers
toonde aan dat onvrede geen plausibele verklaring bood voor de lage op-
komst Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat er veel kritiek bestaat op
het functioneren van politici en politieke partijen Volgens burgers ontbeert de
lokale politiek een eigen profiel, is de lokale politiek ontoegankelijk en laat de
daadkracht van het gemeentebestuur te wensen over. Met deze kritiek leek de
relevantie van het ingezette proces van politieke en bestuur'Uke vernieuwing
voldoende 'bewezen' De 'vanzelfsprekende noodzaak van vernieuwing' is
echter genuanceerd. Naast het relativeren van de betekenis van de geuite
kritiek - 'de geruststellende these' -, kan de relevantie van de lokale politiek
worden betwist Redenerend vanuit deze marginaliseringsthese kan, in plaats
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van een amechtige poging tot vernieuwing, de lokale politiek beter worden
bugezet in het 'museum der oudheid'
De dubbele relativering van de kritiek van burgers heeft duidelijk gemaakt dat
het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing geen 'vanzelfsprekende'
status heeft. Zoals Frissen en Van Deth hebben geillustreerd, kunnen in plaats
van het vernieuwen of moderniseren van de lokale democratie radicaal andere
oplossingen worden gekozen. Feit blijft echter,  dat  in de raadsperiode  1990-
1994 door veel gemeenten initiatieven van politieke en bestuurlijke vernieu-
wing zijn genomen (zie: Gilsing, 1994: 4). In de volgende drie hoofdstukken
wordt ingegaan op de wijze waarop dit proces in de praktijk vorm krugt.



30                                                        Politieke en bestuurlijke vernieuwing

Noten bij hoofdstuk 2

1.                 Een  gemiddelde  dat in vergelijking met bijvoorbeeld Engeland (Stoker,   1988:   44)   hoog
kan worden genoemd.

2.        Indien over de grote Nederlandse steden wordt gesproken, worden hiermee de gemeenten
bedoeld die ten tijde van de raadsverkiezingen van 1990 meer dan 100.000 inwoners
telden.

3.                 In  tabel 2.2 wordt   via de Pearsons produkt-moment correlatiecoefficiant de samenhang
aangegeven in het uitslagenpatroon van een partij bij twee opeenvolgende gemeente-
raadsverkiezingen in de verschillende gemeenten. Indien een partij in iedere gemeente
relatief gezien even veel wint of verliest, is de samenhang maximaal en kent de coeffi-
ciEnt de score 1.00. In de tabel zien we dat er sprake is van zeer hoge correlaties.
Volgens Van Tilburg is het niet waarschijnlijk dat de plaatselijke stempercentages bij
twee opeenvolgende verkiezingen helemaal geen samenhang vertonen. Hierdoor kunnen
de correlaties niet onder een bepaald basisniveau uitkomen. Dit tast het onderscheidende
vermogen  van deze methode enigszins  aan (Van Tilburg,   1993:   249). De resultaten  van
alle andere door Van Tilburg ontwikkelde methoden wijzen echter in dezelfde richting
als de hier gepresenteerde conclusie, namelijk een geringe invioed van lokale factoren bij
gemeenteraadsverkiezingen in gemeenten zonder lokale lijsten

4.                 De gemeente Tilburg   riep de steun   in van enkele bekende 'Tilburgers' om mensen   te

motiveren tot een gang naar de stembus.
5.        Uit een interview met dhr. Verheugt werkzaam bij de gemeente Eindhoven.
6.        Lijphart (1994) toont zich aanhanger van deze veronderstelling.
7.       In grote steden zouden veel kiezers uit onvrede met de bestuursstijl van de PvdA hebben

afgezien van hun stemrecht (CLB, 1990: 3; Ornstein en Van Weezel, 1992: 56).
8.        In de rol als dienstverlener is het mijns inziens, niet relevant of de gemeente 'een loket

van de nationale overheid'    of 'een beheerder van bedrijven en instellingen' is. Omdat
Derksen (1992: 43) dit onderscheid wei van belang acht, onderkent hij drie gedaanten
van de gemeente.

9.        In deze onderzoeksgroep hebben medewerkers van de KU Nijmegen, van de Universiteit
Twente, de UvA en de KU Brabant geparticipeerd. De cotirdinatie was in handen van
P.W. Tops.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het gemeentebestuur van respectievelijk:
Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Nijmegen en Zwolle. Daarnaast
heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken het onderzoek gesubsidieerd.
Het onderzoek bestond uit een eenmalige survey, uitgevoerd op basis van een represen-
tatieve steekproef onder het electoraat van de afzonderlijke gemeenten. Voor de totale
onderzoekspopulatie was hierdoor sprake van een gestratificeerde steekproef, waarbij de
zeven gemeenten de strata vormden. Met uitzondering van de gemeente Den Haag
hebben de gemeenten geopteerd voor een onderzoek met ongeveer 400 respondenten. In
Den Haag zijn bijna 900 mensen ondervraagd. Het veldwerk, uitgevoerd door het NWO,
heeft plaatsgevonden   van  jurli tot augustus   1991.   De  data  zijn   met ' face-to-face' inter-
views verzameld. De respons varieerde van 31,8% in Amsterdam tot 48% in Zwolle.
Alhoewel in sommige gemeenten op onderdelen sprake was van kleine vertekeningen,
mogen de data worden beschouwd als een weerspiegeling van de oordelen, houdingen en
gedragingen van het gehele electoraat (Anker and Hospers, 1993: 3-D.
De data van de afzonderlijke gemeenten zijn door Anker en Hospers (1993) samenge-
voegd in 66n bestand dat is opgeslagen bij het Steinmetz-archief in Amsterdam. Voor het
gebruik  van dit bestand wordt gebruik gemaakt  van de volgende referentie:   Tops,   P.W.,
P. Depla, S.A.H. Denters, J.W. van Deth, M.H. Leijenaar, and B. Niem6ller (1993),
Local   Democracy   and   Administrative   Renewal   in   Seven   Dutch   Municipalities,    Amster-
dam: Steinmetz Archive.

10. De Pearson r-correlatie tussen oordee! over gemeentebestuur en stemkans  is  . 15.
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11. Er bestaan meer redenen om de betekenis van de opkomst niet te overschatten. Het is

mogelijk dat de lage opkomst een incident is geweest; bij de raadsverkiezingen van 1994
is de opkomst in ieder geval weer gestegen. Bovendien leidt de lage opkomst niet tot een
systematische vertekening van uitslagen (Anker en Oppenhuis, 1994: 23; Anker en
Depla, 1993: 35) Voorts is deelname aan verkiezingen zeker niet de enige wijze waarop
burgers blijk kunnen geven van hun maatschappelijke en politieke betrokkenheid (zie:
Castenmiller,   1988;   Van  der  Eijk,   1990:   18;   Van  Deth,   1992:   441). Ten slotte   lijkt  de
opkomst vanuit de norm van de opkomstplicht te warden beoordeeld. Deze norm gaat
echter voorbij aan het feit, dat het ook een democratisch recht is om af te zien van het
sternrecht  (Van  der  Eijk,   1990:   18;  Van  den  Berg,   1992:   18).

12. De tevredenheid over de dienstverlening is bevestigd door onderzoek van Konsumenten

Kontakt (Intomart,   1993:  6).
13. Het vertrouwen in de lokale bureaucratie is vastgesteld aan de hand van de reacties op

vier stellingen, waarin het woord bureaucratie niet is genoemd. Op grond van de reacties
is een Mokkenschaal geconstrueerd, waarin het vertrouwen in het lokale ambtelijk
apparaat tot uitdrukking komt.

14. Dat dit een expliciet probleem is van de lokale politiek, blijkt uit het feit dat bijna

driekwart van de respondenten wei verschillen ziet tussen partijen in de Tweede Kamer

(Tops  et  al,   1993).
15. Het bleke profiei werpt een bijzonder licht op de opkomst bij raadsverkiezingen.  Ge-

geven de uitspraak van Thorbecke 'men wordt geroepen om te stemmen in de onderstel-

ling dat men een eigen wil hebbe' (Citaat Volkskrant, 16 juli 1993) is niet het aantal
thuisblijvers, maar het grote aantal stemmers; waarom gaan kiezers stemmen, indien zij
zo weinig zicht hebben op de lokale politiek?
Uit stemmotieven blijkt, dat veel burgers stemmen vanwege zogenaamde intrinsieke
motieven. Geen politieke of beleidsmatige overwegingen (de zogenaamde instrumentele

stemmotieven) liggen ten grondslag aan de gang naar de stembus, maar men gaat stem-
men  omdat   'het zo hoort',   'het een democratisch recht  is',   'het een plicht  is', 'je anders

niet mag klagen'. Ruirn  56%  van de respondenten in zeven onderzochte gemeenten  kan
worden gekarakteriseerd als intrinsieke stemmer (Tops et al, 1993: 245).

16.    Volgens Van Deth (1990: 9-10 en 18) laten enqu€tes geen algemene stijging van de
vraag naar overheidsoptreden zien. De betekenis van deze constatering relativeert Van
Deth   (1990:    16)   zelf  door te stellen,   dat   het een misvatting   is    ' te menen   dat de burgers
weinig verwachten van de overheid in de jaren negentig.'

17. Volgens auteurs als Kalma (1982: 91), Mak (1993: 8) en Ringeling (1993: 11) is het

hoge verwachtingspatroon van burgers mede veroorzaakt door het zelfbeeld van politici,
waarin wordt verondersteld dat de politiek de plaats is waar maatschappelijke problemen
worden opgelost.

18. Deze  lijst  kan vrij moeiteloos worden uitgebreid. Bonger publiceert   in 1930 Problemen

der Democratie, terwijl Van der Goes van Naters (1930: 8) in dat jaar spreekt van 'de
crisis van de staat, van de democratie, van het parlementarisme, of hoe men dit ver-
schijnsel ook wil noemen.'

19. In zijn oratie Op zoek naar de verloren politiek (1990: 14-19) benadrukt Van Deth het

belang van politieke processen als selectie, keuzen en afwegingen. In grotere steden en

op regionaal niveau acht hij deze processen weI mogelijk, en is politiek nog relevant.



3     De praktijk van politieke en bestuurlijke
vernieuwing

In de raadsperiode 1990-1994 vormde vernieuwing edn van de centrale the-
ma's in de discussie over de lokale democratie (Tops en Depla, 1994a: 120).
Oorspronkeluk was deze discussie vooral een reactie op de gemeenteraadsver-
kiezingen  van  1990. Na verloop van tijd kreeg het debat een breder karakter
De commissie-Van Thun (1993: 8-9) wees op de veranderende context waarin
de lokale democratie functioneert Een slagvaardige en levendige lokale de-
mocratie zou vragen om een 'modernisering'l van bestaande politieke en de-
mocratische instituties en tradities. Onder de noemer van politieke en bestuur-
1Uke vernieuwing hebben talloze gemeenten initiatieven genomen  om de
modernisering van de lokale democratie te realiseren
Dit derde hoofdstuk beschruft de praktuk van politieke en bestuurlijke ver-
nieuwing De eerste paragraaf toont de resultaten van enkele algemene inven-
tariserende onderzoeken Deze onderzoeken laten echter enkele vragen onbe-
antwoord. Om inzicht te verwerven in de wijze waarop de vernieuwing van de
lokale democratie in de praktijk vorm krugt, is voor deze dissertatie een
onderzoek uitgevoerd naar concrete initiatieven en instrumenten van politieke
en bestuurlijke vernieuwing. In de derde paragraaf worden doel, opzet en
werkwijze van dit onderzoek besproken. Vervolgens worden 45 instrumenten
en initiatieven van politieke en bestuurlijke vernieuwing beschreven.

3.1     Onderzoek naar politieke en bestuurlijke vernieuwing

In  de periode  1990-1994 zijn vier onderzoeken gepubliceerd  over de vernieu-
wing van de lokale democratie Deze paragraaf gaat in op de belangrijkste
resultaten van deze vier onderzoeken.

3.1.1     Voomemens  in  collegeprogramma's  van  122  gemeenten

Terpstra en Wouters (1991) beschruven de gemeentelijke voornemens die
direct   na de verkiezingen   van 1990 bestaan,   om het functioneren   van   de
lokale democratie te versterken Zij analyseren de collegeprogramma's van
gemeenten met meer dan 30.000 inwoners
Aan de hand van twee dimensies ordenen zu de plannen van politieke en
bestuurlijke vernieuwing Allereerst onderscheiden zij de 'invalshoek' van de
voornemens, naast een politiek-bestuurlijke is er een ambtelijke invalshoek
Een meerderheid (57%) van de plannen in de collegeprogramma's heeft de
laatste invalshoek (Terpstra en Wouters, 1991: 10). Voorts onderscheiden
Terpstra en Wouters de voorstellen van politieke en bestuurluke vernieuwing
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naar hun orientatie, er kan sprake kan zijn van een interne en een externe
gerichtheid. Een meerderheid  (55%)  van  de  511   voornemens  in de college-
programma's richt zich op de verhoudingen binnen het lokaal bestuur, bij de
overige plannen staat de relatie tussen de gemeenteluke overheid en de bevol-
king centraal (Terpstra en Wouters, 1991: 10).
Indien beide dimensies worden gecombineerd, ontstaan vier categorieen van
politieke en bestuurlijke vernieuwing Uit tabel 3.1 blijkt dat in de college-
programma's veel aandacht bestaat voor het intern functioneren van het amb-
telijk apparaat. Ruim 36% van alle voornemens van politieke en bestuurlijke
vernieuwing richt zich hierop Gemeenten kondigen in dit kader voorstellen
aan om de doelmatigheid van de ambteluke organisatie te vergroten, de kwa-
liteit van het ambtelijk apparaat te verhogen, de afstemming tussen de politiek
en het ambtelijk apparaat te verbeteren en de samenstelling van het ambtelijk
personeel te veranderen.
Voorts hebben gemeenten relatief veel plannen om de externe gerichtheid van
de lokale politiek te stimuleren Bijna een kwart (24%) van alle voorstellen in
de collegeprogramma's richt zich op de politieke betrokkenheid van burgers,
de openbaarheid van bestuur, de inspraak en de publieke activiteiten van
lokale politici
Van alle plannen van politieke en bestuurluke vernieuwing is 21% gericht op
het verbeteren van het extern functioneren van het ambtelijke apparaat. Uit-
breiding van klachtenprocedures, instelling van ombudsfunctionarissen, bevor-
dering van klantgerichtheid en verhoging van het ambtelijk service-niveau
staan bij deze maatregelen centraal
Ten slotte richt een kleine 18% van de voornemens zich op het intern functio-
neren van de lokale politiek Met deze maatregelen wordt veelal gestreefd
naar een versterking van de positie van de raad, een ondersteuning van raads-
fracties, een vernieuwing van de bestuursstul en een aanpassing van de insti-
tutionele kaders  in de lokale politiek (Terpstra en Wouters,  1990:  10-11).

TABEL 3.1 PLANNEN POLITIEKE EN BESTI TI IRLIJKE  VERNIEI.IWING  IN  COLLEGEPR(-)GRAMMA'S

interne orientatie externe orientatie totaal

politiek/bestuurlijke 19% 24% 43%
invalshoek

ambtelijke 36% 21% 57%
invalshoek

totaal 55% 45% 100%
(N= 511)

Leesvoorbeeld: van alle maatregelen van politieke en bestuurlijke vernieuwing in de eollegepro-
gramma's is 19% intern gericht vanuit een politiek/bestuurlijke invalshoek en 24% extern gerieht
vanuit deze invaishoek.
Bron: Terpstra en Wouters (1991: 10.11)
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Op  basis  van hun analyse constateren Terpstra en Wouters  (1991:   11)  dat  de
plannen voor vernieuwing voornamelijk zun gericht op het bestaande instru-
mentarium. Zo domineren verbetering van voorlichting en uitbreiding van
inspraakmogelijkheden de voorstellen waarin de externe gerichtheid van de
lokale politiek centraal staat. Slechts weinig gemeenten kondigen experimen-
ten aan met nieuwe instrumenten om bijvoorbeeld de directe betrokkenheid
van  burgers te vergroten (Terpstra en Wouters,   1991:   11-12).

3.1.2     Eerste  stappen  in  zeven  grote  gemeenten

Depla, Schalken en Tops (1991) inventariseren de plannen voor politieke en
bestuurlijke vernieuwing, zoals deze in het eerste jaar na de gemeenteraads-
verkiezingen  van  1990 zijn ontwikkeld. Zij concentreren zich hierbij  op  Am-
sterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Nijmegen en Zwolle Deze
gemeenten zijn geselecteerd op basis van hun deelname aan het onderzoeks-
project 'Lokale Democratie en Bestuurluke Vernieuwing'. Om de eerste stap-
pen in het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing te beschrijven,
analyseren zij collegeprogramma's en rapporten van raadscommissies. Daar-
naast interviewen ze lokale politici of betrokken ambtenaren
Op basis van de eerste stappen die zijn gezet, constateren Depla, Schalken en
Tops  (1991 :  23)  dat het proces van politieke en bestuurluke vernieuwing  rust
op vier pijlers. Allereerst schenken de gemeenten veel aandacht aan het func-
tioneren van het ambtelijk apparaat. Zo zijn voorstellen ontwikkeld om de
gemeentelijke organisatie te herstructureren. De gemeente Utrecht introduceert
bijvoorbeeld het 'wijkgericht werken' om verantwoordelijkheden voor enkele
overheidstaken te deconcentreren. Ook aan de klantvriendelijkheid van amb-
telijke organisaties wordt veel aandacht besteed Nijmegen kondigt onder
andere een uitbreiding aan van de veegdienst
Daarnaast verbinden de gemeenten het proces van politieke en bestuurluke
vernieuwing aan dat van sociale vernieuwing Den Haag beschouwt sociale
vernieuwing als een belangrijk middel om het vertrouwen van de burger te
herwinnen Burgers zullen pas hun politieke betrokkenheid tonen, wanneer de
kwaliteit van hun directe woon- en leefomgeving is verbeterd Mogelijkheden
om volwaardig aan de samenleving deel te kunnen nemen gaan in deze rede-
nering van het Haagse gemeentebestuur vooraf aan participatie in politiek en
publiek debat
Voorts pleiten gemeenten vaak voor een uitbreiding van de inspraakmogelijk-
heden Zwolle kondigt een advertentie aan om burgers te attenderen op een
gelegenheid hun opvattingen over het gemeentelijk functioneren te ventileren.
NUmegen wil het overleg tussen gemeentebestuur en vertegenwoordigers van
belangengroepen structureren  En de gemeente Den Haag kondigt de instelling
van deskundigenpanels aan Ook experimenten met lokale referenda en intro-
ductie van inspreekrecht tijdens commissievergaderingen passen in het streven
de bevolking meer invloed te geven op de politieke besluitvorming. De ge-
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meenten lijken daarbij te veronderstellen dat burgers zich meer betrokken
zullen voelen, indien zij een groter stempel kunnen drukken op de politieke
besluitvorming.
Ten slotte wordt in het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing veel
aandacht geschonken aan de verhouding tussen raad en college van B&W.
Gemeenten willen de positie van de gemeenteraad versterken. Zo is Utrecht
van mening dat de raad eerder betrokken moet worden bij het beleidsproces,
omdat de raad het podium is waarop de inhoudelijke lijnen voor de toekomst
worden overdacht en bediscussieerd Ook Nijmegen wil de raad op een zo
vroeg mogelijk tijdstip invloed geven op de voorbereiding van het gemeente-
lijk beleid. Een betere informatievoorziening, meer discussies op hoofdlijnen
en extra ondersteuning van raadsleden worden gezien als instrumenten om de
raad weer het primaat in de lokale politiek te geven
Op basis van de inventarisatie van de eerste plannen in zeven gemeenten,
constateren Depla,  Tops en Schalken  (1991 :  25-26)  dat  in het vernieuwings-
proces nauwelijks aandacht bestaat voor de problemen van de lokale politiek
De meeste voorstellen hebben bovendien een traditioneel karakter De ge-
meentebesturen zouden zelf-referentiele systemen zijn 'Vanuit hun eigen
kaders analyseren zij de verstoorde relatie tussen burger en lokale politiek. De
aangedragen oplossingen passen bu hun perspectief op een goede relatie.' Of
deze oplossingen aansluiten bu de belevingswereld van burgers, is volgens
Depla, Tops en Schalken (1991: 26) echter de vraag.

3.1.3  De plannen in 29 grote en middelgrote gemeenten

Thewissen en Klootwijk (1992) werken de inventarisatie van Depla, Schalken
en Tops (1991) verder uit. Op basis van een schriftelijke enqu6te onder ge-
meentelijke contactpersonen van de Projectgroep Sociale Vernieuwing en
enkele aanvullende mondelinge interviews met ambtelijke sleutelfiguren
brengen zij de vernieuwingsplannen van 29 grote en middelgrote gemeenten
in kaart (Thewissen en Klootwijk, 1992: 6)
Om deze plannen te ordenen, onderscheiden Thewissen en Klootwuk (1992:
26-27) twee benaderingen van politieke en bestuurlijke vernieuwing: een
'instrumentele' en een 'communicatieve benadering'. In de eerste benadering
wordt gestreefd naar een verbetering van de kwaliteit van het gemeentelijk
beleid. Vernieuwingsinstrumenten zijn hierbij gericht op het inventariseren
van problemen, opvattingen en voorkeuren van burgers. Omnibusenqu6tes,
panelonderzoeken, referenda, clientenraden en wijksignaleringssystemen zijn
voorbeelden van instrumentele initiatieven. Thewissen en Klootwijk (1992:
26) karakteriseren deze als 'een hulpje voor de bestuurder, die er betere beslis-
singen door kan nemen ' Ze stellen bestuurders in de gelegenheid rekening te
houden met meningen van burgers, zodat het publieke vertrouwen in de lokale
politiek kan groeien
In de communicatieve benadering richt de vernieuwing zich op de ontwikke-
lingen van nieuwe vormen van overleg tussen burger en bestuur. Er wordt
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gestreefd naar het versterken van wederzijdse communicatie, zodat een proces
van sarnenspraak ontstaat Met instrumenten als ronde-tafelconferenties, stads-
gesprekken, wijkbezoeken, spreekuren en gestructureerde debatten via lokale
media kan de publieke interesse voor lokale politiek toenemen Bovendien kan
met het directe contact het grote wantrouwen bij burgers afnemen (Thewissen
en Klootwijk, 1992: 27).
Op basis van de inzet van de verschillende instrumenten constateren Thewis-
sen en Klootwijk (1992: 55) dat ongeveer 1% van de bevolking van de (mid-
del)grote steden gebruik heeft gemaakt of is geconfronteerd met een vorm van
politieke en bestuurlijke vernieuwing. Hoewel de auteurs twee benaderingen
in het vernieuwingsproces onderscheiden, maken zij niet duidelijk in hoeverre
burgers hierbij gebruik hebben gemaakt van instrumentele of communicatieve
instrumenten.

3.1.4    Algemene  inventarisatie  van politieke  en  bestuurlijke  vernieu;wing

De voorafgaande drie onderzoeken beperken zich tot vernieuwingsactiviteiten
van de grote(re) Nederlandse gemeenten. Gilsing (1994) verbreedt het onder-
zoek naar het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing door maatre-
gelen en plannen van alle gemeenten te inventariseren Hiertoe heeft hij een
gestructureerde vragenlijst aan gemeentesecretarissen toegestuurd.
Uit het onderzoek van Gilsing blijkt allereerst dat buna de helft (48%) van
alle gemeenten 'institutionele aandacht' besteedt aan het proces van politieke
en bestuurlijke vernieuwing. In deze gemeenten is een raadscommissie belast
met bestuurlijke vernieuwing, is het vernieuwingsproces onderdeel van de por-
tefeuille-verdeling van het college van B&W, zijn rapporten verschenen om
de vernieuwing te initieren of is in het collegeprogramma een passage gewijd
aan het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing (Gilsing, 1994: 12)
De institutionele aandacht is geen conditio sine qua non voor vernieuwing
Ook gemeenten zonder deze aandacht nemen maatregelen om de lokale de-
mocratie te vernieuwen. In bijna 96% van alle gemeenten zijn een of meer
maatregelen aangekondigd. De meeste gemeenten ondernemen meerdere
activiteiten, 70% van de gemeenten neemt minimaal zes maatregelen in het
kader van politieke en bestuurlijke vernieuwing (Gilsing, 1994: 13-1 7/25).
Op welke manier kunnen deze maatregelen worden gekarakteriseerd? Welke
maatregelen voeren de boventoon in het proces van politieke en bestuurlijke
vernieuwing? Om deze vragen te beantwoorden, onderscheidt Gilsing (1994:
6) vier categoriean Allereerst zijn er maatregelen die zich richten op de
contacten tussen kiezer en gekozene  In de periode 1990-1992 hebben vrijwel
alle gemeenten (93%) maatregelen genomen die tot deze direct-democratische
categorie kunnen worden gerekend. Activiteiten in het kader van sociale
vernieuwing en de verbetering van de voorlichting aan burgers zijn hierbu het
meest populair, zoals blijkt uit tabel 3.2 Daarnaast heeft bijna de helft van de
gemeenten inspraakrecht bij commissievergaderingen ingevoerd of uitgebreid
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Andere maatregelen die zijn gericht op het versterken van de politieke rol van
burgers, zijn minder populair Het beperkte aantal gemeenten dat de organisa-
tie van een referendum mogelijk heeft gemaakt, is hiervan het meest duide-
lijke voorbeeld.
De tweede categorie van maatregelen richt zich op de ambtelijke dienstverle-
ning. Meer dan 80% van de gemeenten heeft 66n of meerdere maatregelen
genomen om deze te verbeteren De meeste gemeenten beperken zich hierbij
tot het intensiveren van de publieksvoorlichting Aan verbetering van klach-
tenprocedures is door veel minder gemeenten aandacht geschonken.
BUna 81% van de gemeenten heeft activiteiten ondernomen die passen binnen
de derde categorie van vernieuwingsmaatregelen, de maatregelen die zijn
gericht op het intern functioneren van de politieke instituties. De verbetering
van de informatievoorziening aan de raad vanuit het college en het ambtelijk
apparaat, staat hierbij veelal centraal Daarnaast willen veel gemeenten dat de
lokale politiek zich beperkt tot het sturen van de hoofdlunen van het beleid
Het aantal gemeenten dat maatregelen heeft genomen om de vernieuwing bij
politieke partijen te stimuleren steekt hierbij nogal af, zoals tabel 3.2 illus-
treert.
Een laatste categorie van maatregelen van politieke en bestuurluke vernieu-
wing richt zich op het intern functioneren van het ambtelijk apparaat, 83%
van de gemeenten heeft activiteiten ondernomen om dit functioneren te opti-
maliseren. Door vergroting van de efficiency van het ambtelijke apparaat,
aanpassing van de ambtelijke cultuur en versterking van de resultaatgericht-
heid, hebben veel gemeenten deze doelstelling trachten te realiseren
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TABEL 3.2 AANDACHT VOOR POLITIEKE EN BESTI-a 'RLIJKE VERNIEI'WING

politiek dienstverlening

direct direct democratisch 93% clientelistische relatie 80%

- sociale vernieuwing 81% - voorlichting dienstverlening 77%
- politieke informatie burgers 70% - klachtenprocedures 34%
- inspraak raadseommissies 49% - informatie burgers 34%
- maatsehappelijke organisaties 27%
- informatie burgers aan bestuur 27%
- mogelijkheid referendum 10%

in-        mdi,·ect democi·atisch 81% intern ambteli'ke relatie /3%
direct

- informatie college/ mad 61% - efficiency ambtelijk apparaat 78%
- informatie arnbtenaren/ bestuur 58% -

ainbtelijke cultuur 65%
- besturen op hoofdlijnen 55% - aandacht beleidsresultaat 58%
- seheiding politiek/ bureaucratie 40%
- positie raadscommissle 37%
- fractie-ondersteuning 10%
- partij-politieke vernieuwing       7%

Leesvoorbeeld: Van alle genieenten heeft 93% activiteiten genomen die als direct-deinocratisch
7.iin te tpperen. 81% van de gemeenten heeft in dit kader aan sociale vernieuwing gedaan.
(N=570).
Bron Gilsing (1994: 14).

De meeste gemeenten hebben ten minste 66n maatregel genomen die gericht is
op de relatie tussen kiezer en gekozene. De meeste maatregelen hebben echter
betrekking op het intern functioneren van het ambtelijk apparaat. Gilsing
(1994: 16-17) constateert daarom dat in het proces van politieke en bestuur-
luke vernieuwing een hoge prioriteit wordt toegekend aan dit aspect van de
lokale democratie.

3.2 Een diepte-onderzoek naar de praktijk van
politieke en bestuurlijke vernieuwing

De in de vorige paragraaf besproken onderzoeken hebben bijgedragen aan een
algemeen beeld van de praktijk van politieke en bestuurluke vernieuwing
Tegelijkertijd bestaan nog vele onduidelijkheden over deze praktijk Welke
'concrete activiteiten' worden ondernomen? Wat doet een gemeentebestuur om
de efficiency van het ambtelijk apparaat te verbeteren? Welke maatregelen
treft het om burgers beter te informeren over de lokale politiek? Op welke
WUze krijgt het streven naar een sterkere positie van de gemeenteraad in de
praktuk vorm?
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Voorts is het niet duidelijk waarom bepaalde doelstellingen worden nage-
streefd Waarom streeft een gemeentebestuur naar een verandering van de
ambteluke cultuur? Met welk doel voor ogen wordt het sturen op hoofdlijnen
gestimuleerd? Wat motiveert een gemeentebestuur om een stadsgesprek te
organiseren? Wat wil het gemeentebestuur bereiken met een omnibusenqu6te?
Welke doelstellingen streeft het na met een wijk- en buurtbeheer-project? Wat
zijn kortom, de 'intenties' die ten grondslag liggen aan maatregelen van poli-
tieke en bestuurlijke vernieuwing?
Daarnaast is de 'organisatie' van concrete initiatieven nog niet in kaart ge-
bracht Op welke manier krugt een referendum vorm? Wie worden betrokken
bij de organisatie van een ronde tafelgesprek Hoe wordt een wijkbezoek van
wethouders georganiseerd? Wie neemt initiatief voor het verbeteren van de
ambtelijke efficiency?
Ten slotte bestaan nog onduidelijkheden omtrent 'de ervaringen' die met het
vernieuwingsproces zun opgedaan Wat is bereikt met een extra inspraak-
avond? Welke gevolgen heeft de ondersteuning van raadsfracties? Zijn de
doelstellingen die ten grondslag lagen aan een initiatief gerealiseerd? Waarom
bleven de gewenste effecten uit?
Een algemene studie naar de praktijk van politieke en bestuurlijke vernieu-
wing kan deze vragen nauwelijks beantwoorden Het zijn vragen die inzicht
vereisen in het concrete verloop van processen van politieke en bestuurlijke
vernieuwing Met 'breedte-studies', waarin een grote groep onderzoekseenhe-
den extensief en oppervlakkig wordt bestudeerd, ontstaat dit inzicht niet. In
deze studies, die de onderzoeker in de gelegenheid stellen algemene uitspra-
ken over bepaalde aspecten van de werkelijkheid te doen, wordt vaak onvol-
doende recht gedaan aan de complexiteit van maatschappelijke verschijnselen
Ze ontberen 'levensechtheid'.
'Diepte-studies' bieden meer mogelijkheden om de complexiteit van concrete
processen in kaart te brengen Zij richten zich op 66n of enkele onderzoeks-
eenheden, die intensief en diepgravend worden bestudeerd en beschreven
Hiermee wordt getracht zo veel mogeluk recht te doen aan het complexe en
unieke karakter van de onderzochte onderzoekseenheden. Om inzicht te ver-
werven in de concrete activiteiten, achterliggende motieven, gekozen aanpak
en opgedane ervaringen in het vernieuwingsproces in de lokale democratie is
een diepte-studie daarom geschikter dan een breedte-studie.
Een diepte-studie naar de praktuk van politieke en bestuurlijke vernieuwing
kan zich op verschillende onderzoeksobjecten richten. Zo kan het vernieu-
wingsproces in 66n of meerdere gemeenten worden onderzocht Daarnaast
kunnen concrete maatregelen van politieke en bestuurlijke vernieuwing wor-
den beschreven In deze dissertatie worden beide wegen bewandeld Hoofd-
stuk vijf brengt het verloop van het vernieuwingsproces in zeven grote ge-
meenten in kaart Om de activiteiten en plannen van deze gemeenten in een
breder kader te plaatsen, worden in dit hoofdstuk concrete maatregelen van
politieke en bestuur'Uke vernieuwing onderzocht De volgende paragraaf
presenteert de belangrijkste resultaten In het resterende gedeelte van deze
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paragraaf worden doel, werkwijze en opzet van de diepte-studie naar de
maatregelen van politieke en bestuurlijke vernieuwing toegelicht

3.2.1  Doel, werkwijze en opret

De vernieuwing van de lokale democratie kan worden beschouwd als een
reactie op een geheel van ontwikkelingen dat van invloed is op de verhouding
tussen politiek, bestuur en samenleving (Tops, 1994: 127). De vernieuwing is
een vraagstuk van modernisering dat niet alleen de relatie tussen kiezer en
gekozene raakt. De organisatie van het beleidsproces, de verhouding tussen
politiek en ambtelijke organisatie, de omgangsvormen in de lokale politiek, de
wijze waarop het publiek en het politiek debat plaatsvinden. ze zijn allemaal
onderwerp van vernieuwing Het onderzoek naar de praktijk van politieke en
bestuurluke vernieuwing moet aan al deze aspecten aandacht schenken
Dit doel bepaalt in belangrijke mate de gevolgde werkwuze. Een uitvoerige
beschrijving van 66n maatregel voldoet niet, omdat daarmee nooit de ver-
schillende aspecten van het vernieuwingsproces belicht worden. Tegelijkertijd
is het onmogeluk alle maatregelen van politieke en bestuurluke vernieuwing
te beschrijven Uit de inventariserende studie van Gilsing (1994: 17) blukt dat
tussen  1990  en  1992 de Nederlandse gemeenten ten minste  3 600  van  deze
maatregelen hebben genomen. Om een beeld van intenties, doelstellingen,
werkwijzen en effecten van de maatregelen van politieke en bestuurlijke
vernieuwing te construeren, is selectie noodzakelijk geweest
Voor deze selectie zijn zo veel mogelijk verschillende maatregelen van poli-
tieke en bestuurlijke vernieuwing verzameld Hierbij is een onderscheid ge-
maakt tussen 'institutionele instrumenten' en 'lokale initiatieven' Institutionele
instrumenten vereisen wijziging van wettelijke regelingen en kaders Deze
voorstellen manen de nationale wetgever tot actie; deze is bevoegd de wette-
luke regelingen en kaders aan te passen. Bij lokale initiatieven van politieke
en bestuurlijke vernieuwing spelen de actoren in de lokale democratie een
centrale rol. De initiatieven worden allemaal binnen de bestaande institutione-
le verhoudingen uitgevoerd.
Bij het verzamelen van instrumenten en initiatieven is gebruik gemaakt van
verschillende bronnen. Allereerst is van de grote steden een bestand aangelegd
met relevante raadsstukken, zoals collegeprogramma's, nom's en voorstellen
voor politieke en bestuurlijke vernieuwing. 2 Daarnaast is een geselecteerde
groep lokale politici, bestuurders, ambtenaren en wetenschappers een vragen-
lust toegestuurd Hierin is hen gevraagd initiatieven te beschruven. die naar
hun mening interessant zijn.3 Voorts is het blad 'Binnenlands Bestuur' in de
raadsperiode 1990-1994 onderzocht op bijdragen over lokale initiatieven.  Ten
slotte zun op basis van wetenschappelijke artikelen, voorstellen voor institu-
tionele vernieuwing geanalyseerd.
Uit de verzamelde initiatieven en instrumenten zijn 45 voorbeelden geselec-
teerd Hiermee wordt de praktijk van politieke en bestuurlijke vernieuwing
geillustreerd. Om aan de veelzijdigheid van de vernieuwingspraktuk (zie:
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Tops, 1994: 127) recht te doen, is gestreefd naar een variatie Een veelvuldige
bespreking van gelijksoortig initiatief voegt weinig toe aan de illustratie van
de praktijk van politieke en bestuurlijke vernieuwing. Om de betekenis van
bijvoorbeeld een omnibusenqu6te aan te geven, kan worden volstaan met een
beschrijving van de wijze waarop deze in 66n gemeente wordt georganiseerd.4

De beschreven initiatieven en instrumenten zijn dan ook niet op een volstrekt
willekeurige wijze geselecteerd. Bij de selectie is gestreefd naar een kwalita-
tieve spreiding van initiatieven en instrumenten, opdat een zo omvattend,
gevarieerd en divers mogelijk beeld van de praktijk van politieke en bestuur-
lijke vernieuwing zou ontstaan.
Deze werkwijze brengt 66n belangrijke beperking met zich mee. Omdat er
geen sprake is van een a-selecte steekproef, beperkt de reikwudte van de
uitspraken over de praktijk van vernieuwing zich - strikt genomen - tot de
geselecteerde initiatieven en instrumenten Empirische generalisaties kunnen
worden gemaakt, maar het is onmogelijk algemene uitspraken te doen over
het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing in het algemeen. De
bespreking van initiatieven en instrumenten is geen inventarisatie, maar een
illustratie van de praktijk van vernieuwing

Een ordeningskader
Met de geselecteerde initiatieven en instrumenten moeten de verschillende
elementen van het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing aan bod
komen. Om dit te garanderen wordt een ordeningskader geconstrueerd waar-
mee alle relevante aspecten van de lokale democratie worden belicht Met een
kader dat het democratisch proces op lokaal niveau adequaat beschrijft, wordt
het mogelijk een kwalitatief gevarieerde selectie van initiatieven en instrumen-
ten te maken.
Er kunnen ten minste drie manieren worden onderscheiden om het democra-
tisch proces te beschrijven Zo kan het worden beschreven aan de hand van
een modelmatige weergave van een politiek-bestuurlijk systeem. In een derge-
lijk systeem worden met elkaar samenhangende elementen onderscheiden, die
tezamen het democratisch proces weerspiegelen (Van der Eijk, 1993: 56). Dit
proces krijgt in deze benadering het karakter van een gestructureerd en gefa-
seerd geheel van elkaar opvolgende stappen Om het politieke deelproces te
beschrijven wordt vaak teruggegrepen op het systeemmodel van Easton,
waarin de conversie van maatschappelijke wensen en verlangens in een gezag-
hebbende toedeling van waarden centraal staat (Van der Eijk, 1993: 57). Op
enigszins vergelijkbare wijze heeft Hoogerwerf (1989: 24) het beleidsproces
getypeerd als een gefaseerd geheel van deelprocessen die elkaar volgens een
vast patroon opvolgen
Alhoewel de systeembenadering een lange traditie kent, is het de vraag of zij
een geschikt kader oplevert om initiatieven en instrumenten van politieke en
bestuurlijke vernieuwing te selecteren en te beschrijven. De gemodelleerde
weergave van de verschillende fasen doet weinig recht aan het complexe en
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ongestructureerde karakter van politieke en bestuurlijke processen. Bovendien
staan in het proces van politieke en bestuurluke vernieuwing bestaande struc-
turen en instituties in de lokale democratie ter discussie, terwijl deze het
uitgangspunt vormen in de systeembenadering Deze benadering lijkt daarmee
te beperkt en te inflexibel om een gevarieerde selectie van initiatieven en in-
strumenten van politieke en bestuurluke vernieuwing te realiseren
Het democratisch proces kan ook worden beschreven aan de hand van de
relaties tussen de actoren  in de lokale democratie. Zo heeft Leuenaar  ( 1993:
242) de lokale politiek weergegeven als een geheel van relaties tussen bur-
gers, maatschappelijke organisaties, politieke partijen en lokale politici. Bij
een vergelijkbare typering van het lokaal bestuur zouden de relaties tussen

burgers, politici en ambtenaren als uitgangspunt kunnen worden genomen
De frequentie waarmee in de discussie over politieke en bestuurlijke vernieu-
wing wordt gesproken van de relatie kiezer/gekozene, respectievelijk bur-
ger/bestuur, illustreert de aantrekkingskracht   van deze benadering: Deson-
danks is ze niet bruikbaar als kader om initiatieven en instrumenten van
politieke en bestuurlijke vernieuwing te selecteren Een opsomming van rela-
ties levert allereerst een niet te hanteren kader op Indien alle relaties in de
lokale democratie schematisch worden weergegeven, ontstaat een complex
geheel dat niet meer bruikbaar is als ordeningskader.6 Bovendien kan op voor-
hand worden vastgesteld dat niet alle vernieuwingsactiviteiten zich richten op
een relatie tussen actoren. Hoe kan bijvoorbeeld een aanpassing van de werk-
wijze van de raad of een interne ambtelijke reorganisatie worden gekarakteri-
seerd in termen van een verhouding tussen verschillende actoren?
Ten slotte kunnen de handelingen van verschillende actoren centraal staan bij
de beschruving van het democratisch proces. Het proces wordt dan getypeerd
aan de hand van de activiteiten die burgers, raadsleden, wethouders en amb-
tenaren ondernemen in een democratie. In dit kader valt te denken aan ver-
kiezingen, raadswerkzaamheden en uitvoering van het beleid.
In het vernieuwingsproces staat de modernisering van gewoonten, tradities en
omgangsvormen in de lokale democratie centraal (zie: Commissie-Van Thijn,
1993: 9). De vernieuwing van de lokale democratie richt zich op hetgeen
verschillende actoren in de lokale democratie doen, hun activiteiten vormen
onderwerp van modernisering. Door het democratisch proces te karakteriseren
aan de hand van activiteiten, ontstaat een bruikbaar kader om initiatieven en
instrumenten van politieke en bestuurlijke vernieuwing te selecteren
Een kader dat geen vaste structuur kent De verschillende activiteiten zijn niet
aitijd geheel van elkaar te onderscheiden en vormen geen systeem van elkaar
opvolgende fasen. Door het vernieuwingsproces kunnen zowel activiteiten als
relaties tussen de activiteiten van karakter veranderen.
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Kernactiviteiten in de lokale democratie
Om een gevarieerd beeld van de praktijk van politiek en bestuurluke ver-
nieuwing te krijgen, is het zinvol de activiteiten in de lokale democratie als
kader te nemen om initiatieven en instrumenten te selecteren. Voordat de
activiteiten kunnen worden beschreven, moeten de actoren in de lokale de-
mocratie worden gekarakteriseerd. Dit zun allereerst de burgers. Zij ontplooi-
en als individu, of als onderdeel van een collectief bepaalde activiteiten In
deze laatste rol zijn zij bijvoorbeeld lid van een maatschappeluke organisatie
Daarnaast zun lokale politici actief In relaties met kiezers functioneren zu
soms als individu. In Nederland hebben lokale politici echter vooral een rol
als onderdeel van een partij, raad, fractie of van een college van B&W. Ten
slotte zun er ambtenaren, deze zun in de lokale democratie hoofdzakelijk
actief als onderdeel van het ambtelijk apparaat Welke activiteiten ondernemen
burgers, politici en ambtenaren - individueel of als onderdeel van een collec-
tief - in de lokale democratie?
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de wijze waarop het 'wezen'
van de lokale democratie wordt beschouwd Alhoewel democratie in de poli-
ticologie een omstreden begrip is (Van der Euk,  1993: 47-49), kan worden
gesteld dat in een democratie, opgevat als een besluitvormingsmethode'. de
politieke opvattingen van burgers moeten doorklinken in het overheidsbeleid
Volgens Thomassen (1993: 334) vormt de band tussen opvattingen en beleid
de basisgedachte van de democratie De activiteiten van burgers, politici en
ambtenaren die zijn gericht op het verwezenluken van deze basisgedachte,
kunnen worden beschouwd als 'kernactiviteiten' in de lokale democratie. Het
zijn de activiteiten die burgers, politici en ambtenaren ondernemen, opdat van
een 'democratie' kan worden gesproken
In totaal kunnen negen kernactiviteiten worden onderscheiden. Om een af-
stemming tussen publieke opvattingen en overheidsbeslissingen te realiseren,
is het van belang dat politici op de hoogte zijn van de wensen en voorkeuren
van burgers. De 'articulatie van wensen en voorkeuren' door burgers vormt
daarmee de eerste kernactiviteit in de lokale democratie.
De informatie-uitwisseling tussen burgers en bestuur is in een democratie geen
66n-richtingsverkeer. Politici en partijen communiceren met burgers over
maatschappelijke vraagstukken, politieke thema's en beslissingen Hiermee
proberen politici en partijen maatschappelijk draagvlak voor hun voorstellen
en beslissingen te organiseren De 'communicatie met burgers' is een tweede
kernactiviteit in de lokale democratie
Lokale politici maken in Nederland deel uit van partijen Deze zijn volgens
Thomassen (1993 334) een onmisbaar instrument om een band tussen opvat-
tingen van kiezers en het overheidsbeleid te realiseren. Partijen recruteren en
selecteren kandidaten voor politieke lichamen (Koole, 1990: 3-4). Bovendien
articuleren en aggregeren zu maatschappelijke wensen en verlangens in hun
programma, dat inzet vormt van verkiezingen Voorts leveren partijen een
bijdrage aan de organisatie van de communicatie tussen politict en electoraat
Volgens de commissie-Van Kemenade (1991: 116) kunnen partijen hun taken
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in het politiek proces alleen vervullen, wanneer ze een partij-organisatie in
stand houden De 'interne organisatie van politieke partijen' vormt daarmee
een derde kernactiviteit in de lokale democratie.
Partijen organiseren niet alleen hun eigen vereniging, maar proberen ook
kiezers te mobiliseren (Koole, 1990: 2) Verkiezingscampagnes vormen hier-
voor een belangruke instrument; partuen proberen steun voor hun kandidaten
en voor hun programma te verwerven. In de democratie hebben 'verkiezings-
campagnes' nog een tweede functie Politici leggen in zekere zin publieke
verantwoording af Bovendien presenteren ze hun voornemens en de kandida-
ten die deze moeten uitvoeren
In hoeverre een campagne succesvol is geweest, blijkt op de verkiezings-
avond In een democratie vormen verkiezingen een symbolische hoogtepunt
(zie: Van Tilburg, 1993: 3). Het is het formele moment bij uitstek waarop
burgers invloed kunnen uitoefenen op de politieke besluitvorming Voor het
realiseren van een verbinding tussen publieke voorkeuren en overheidsbeleid,
zijn verkiezingen van belang 'Verkiezingen' zijn daarom de vierde kernactivi-
teit in de lokale democratie
In een representatieve democratie spreken kiezers zich niet uit over concrete
thema's of onderwerpen, maar selecteren een politieke elite: de volksverte-
genwoordiging (Schumpeter, 1976: 269), De besluitvorming in een democratie
is voor een belangrijk deel afhankelijk van hun werkzaamheden. De 'parle-
mentaire werkzaamheden' vormen daarom een kernactiviteit in een democra-
tie.

Naast de activiteiten die zijn gericht op de politieke besluitvorming, zon ook
enkele geconcentreerd rond het beleidsproces. Dit proces kan worden gekarak-
teriseerd aan de hand van drie kernactiviteiten. Dit betreft allereerst de 'voor-
bereiding van het beleid' De beleidsvoorbereiding, door Hoppe (1989: 111)
aangeduid als het ontwerpen van beleid, is gericht op het in kaart brengen van
maatschappelijke vraagstukken, het inventariseren van mogeluke reacties, het
afwegen van voor- en nadelen van bepaalde reacties, het overleggen met
betrokkenen en het adviseren ten behoeve van de parlementaire besluitvor-
ming. De 'uitvoering van beleid' is een tweede kernactiviteit in het beleidspro-
ces. Maarse (1989: 149) omschruft de beleidsuitvoering als het toepassen of
in de praktijk brengen van genomen beslissingen In een democratie wordt
getracht maatschappelijke ontwikkelingen en verhoudingen zodanig te be-
invloeden dat de gerealiseerde veranderingen in overeenstemming zun met de
wensen en voorkeuren van burgers, zoals bestuurders deze hebben geperci-
pieerd. Alhoewel lange tijd is verondersteld dat met het in de praktijk brengen
van het overheidsbeleid de ontwikkelingen in de samenleving gestuurd zouden
kunnen worden, is vanaf het midden van de jaren zeventig op zowel norma-
tieve, als empirische gronden duidelijk geworden dat een samenleving niet
maakbaar is door het openbaar bestuur (zie onder andere: Kalma, 1982: 20,
Toonen, 1993: 253). De oorzaak hiervan is gezocht in de weerbarstigheid van
de maatschappelijke werkelijkheid en in de wijze waarop het beleidsproces
werd georganiseerd (Bressers, 1989: 166). De 'falende overheid' heeft geleid
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tot een hausse aan implementatie-studies. Met deze studies, waarin het verloop
en de effecten van het gevoerde beleid worden onderzocht, heeft de evaluatie
van het beleid een impuls gekregen In de beleidsevaluatie wordt volgens
Bressers (1989: 165) geanalyseerd of inhoud, proces en effecten van beleid
hebben voldaan aan de doeleinden die werden nagestreefd. Omdat in de
'evaluatie van het beleid' wordt vastgesteld of de band tussen de voorkeuren
van burgers en (de effecten) van het overheidsbeleid is gerealiseerd, vormt dit
de negende kernactiviteit in de (lokale) democratie

Het geheel van kernactiviteiten in de lokale democratie, is geen cyclus van te
onderscheiden fasen die elkaar volgens een vast patroon opvolgen. De activi-
teiten kunnen gelijktijdig plaatsvinden, terwijl de frequentie varieert Met de
kernactiviteiten worden de voornaamste handelingen van de verschillende
actoren in de lokale democratie weergegeven. Hiermee weerspiegelen deze
activiteiten de werking van de lokale democratie. Het vernieuwingsproces in
de lokale democratie richt zich op de modernisering van deze werking en
raakt daarmee de getypeerde kernactiviteiten. Door deze kernactiviteiten als
ordeningskader te nemen voor de beschrijving van de initiatieven en instru-
menten van politieke en bestuurlijke vernieuwing wordt gegarandeerd dat aan
alle mogeluk relevante aspecten van deze praktijk van vernieuwing aandacht
wordt besteed. In onderstaand schema staan de negen kernactiviteiten in de
lokale democratie weergegeven.
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S('HEMA 3.1 KERNACTIVITEITEN IN LOKALE DEMI)(-RATIE

articulatie wensen en voorkeuren

eommunicatie politici met burgers

interne organisatie politieke partijen

verkiezingscampagne

verkiezingen

parlementaire werkzaamheden

voorbereiding beleid

Uitvoering beleid

evaluatie beleid

3.3    Initiatieven en instrumenten van politieke en bestuurlijke
vernieuwing

In de vorige paragraaf zijn negen kernactiviteiten in de lokale democratie
onderscheiden  In deze paragraaf worden per activiteit enkele initiatieven en
instrumenten van politieke en bestuurlijke vernieuwing beschreven De be-
schrijving van de institutionele instrumenten is gebaseerd op rapporten en
wetenschappelijke artikelen waarin deze instrumenten zijn besproken. Bij deze
beschrijving worden de verwachte effecten toegelicht Tevens wordt ingegaan

op de 'parlementaire kansen' van deze instrumenten; zullen ze binnen afzien-
bare tijd in de praktijk worden gebracht of blijven het vooral 'papieren' voor-
stellen?
Voor de beschrijving van de lokale initiatieven is gebruik gemaakt van ge-
meentelijke stukken, artiketen in vaktijdschriften en - waar mogelijk - versla-

gen van evaluaties In enkele gevallen zijn gesprekken gevoerd met betrokken
ambtenaren en politici. Bij de beschruvingen wordt aandacht geschonken aan
aanleiding, doelstellingen en organisatie van de lokale initiatieven. BU ver-
schillende initiatieven wordt ook op ervaringen en waardering ingegaan.
Deze beschrijvingen van instrumenten en initiatieven kunnen worden be-
schouwd als (korte) verslagen van 45 cases van politieke en bestuurluke
vernieuwing. Met deze 'mini-case-verslagen' ontstaat een beeld van de geva-
rieerde praktijk van vernieuwing.

3.3.1     Articulatie  van  wensen  en  voorkeuren

In een democratie is de politieke besluitvorming in enigerlei mate geinspireerd
door de eisen en verlangens van burgers (Thomassen, 1993: 334) Burgers
moeten daarom in staat zijn hun opvattingen kenbaar te maken De articulatie
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van wensen en voorkeuren vormt een kernactiviteit in de democratie (zie ook:
Van  der Euk,  1993:  57).  In een representatieve democratie vormen verkiezin-
gen het moment bil uitstek waarop de (formele) articulatie plaatsvindt Met de
opkomst van maatschappelijk protest, inspraakprocedures en hoorzittingen
maken burgers steeds vaker buiten verkiezingen om hun oordelen en eisen
kenbaar (zie: Becker en Kalma,  1991:  50). In de huidige samenleving heeft
deze niet-electorale articulatie een belangruke functie voor de democratie. Van
Cuilenburg (1993: 320) constateert dat onmogelijk aan de eisen van de de-
mocratie kan worden voldaan 'zonder een voortdurende informatievoorziening
over en expressie van verschillende politieke opvattingen, wensen en ideeen in
de samenleving.'
In  de  raadsperiode  1990-1994  zijn door verschillende gemeentebestuurders
activiteiten ondernomen om deze expressie te stimuleren. De volgende voor-
beelden illustreren de initiatieven van politieke en bestuurlijke vernieuwing
die zich richten op de articulatie van maatschappeluke wensen en opvattingen

Radio-referendum Rijnmond
De  raadsverkiezingen  van 1990 zorgden  voor een hernieuwde belangstelling
voor het lokaal referendum (Van Praag,  1993:   1-2). In onder andere Amster-
dam, Leiden en Haarlem zijn officiele raadplegende referenda georganiseerd
In enkele andere gemeenten hebben zogenaamde instant-referenda' plaatsge-
vonden Het radio-referendum vormt hiervan een voorbeeld.
Radio-Runmond heeft in 1991 geexperimenteerd met dit instant-referendum. 8
In  1992 is gestart  met een reeks  van in totaal 11 peilingen. Hierbij wordt
Radio-Rijnmond financieel ondersteund door de gemeente Rotterdam De
omroep peilt tudens een uitzending de meningen van burgers over een actueel
politiek onderwerp, zoals de uitbreiding van Zestienhoven, de gekozen burge-
meester, het referendum en een concreet parkeerplan. Het onderwerp wordt
toegelicht. Vervolgens wordt een stelling gepresenteerd, waarop een voor- en
tegenstander reageren Hierna kunnen luisteraars hun mening doorgeven aan
een onderzoeksbureau. Aan het einde van de uitzending wordt de uitslag
bekend gemaakt.
Een radio-referendum wordt alleen georganiseerd wanneer zich een politiek
strijdpunt voordoet dat zich laat vertalen in een stelling waarop luisteraars met
tia' of 'nee' kunnen reageren. De frequentie waarmee dit instant-referendum
plaatsvindt, varieert daarom.  In de raadsperiode  1990-1994 is in totaal  7 keer
de mening van de bevolking gepeild. Het aantal geregistreerde reacties schom-
melde hierbij tussen 250 en 700. Dit is het maximale aantal reacties dat in 66n
uitzending kan worden verwerkt
Voor Radio-Runmond is actualiteit voor het referendum belangruker dan
representativiteit Voor de politieke betekenis van de radio-referenda heeft
deze keuze consequenties Doordat, zoals uit controle-onderzoek blijkt, de
representativiteit van de reacties niet is gewaarborgd, achten veel Rotterdamse
politici zich niet gebonden aan de uitslag, ook niet in 'morele' zin.9
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Het Waagstraatproject in Groningen
In 1990 presenteert het Groningse gemeentebestuur  een  plan  voor  de  ver-
nieuwing van het gebied rond de Waagstraat Deze plannen, die ook betrek-
king hebben op de nieuwbouw van het stadhuis, roepen weinig enthousiasme
op. Er worden brainstorm-sessies georganiseerd met mensen uit verschillende
maatschappeluke groepen.
Deze sessies leiden tot een nieuw plan van aanpak Vier architecten krijgen de
opdracht een plan te maken. De maquettes hiervan worden tentoongesteld,
waarna burgers zich mogen uitspreken Door middel van een huis-aan-huis
verspreide enqu6te kunnen ze hun voorkeur kenbaar maken Ze kunnen alle
plannen voor de Waagstraat een gemotiveerd rapportcufer geven. In totaal
reageren 5.875 mensen De uitslag laat aan duidelijkheid weinig te wensen te
over. Ruim 83% heeft voorkeur voor het plan van de Italiaan Natalini (Ge-
meente Groningen, 1991: 4-9)
Hoewel de beoordelingscommissie dit plan negatief beoordeelt, besluit de
Groningse gemeenteraad de voorkeur van de bevolking te volgen. Aan Nata-
lini wordt de opdracht verleend zijn plan uit te werken. Dit definitieve ont-
werp, dat in vergelijking met het oorspronkelijke plan op enkele punten is
aangepast, wordt  in  1993  aan de noodzakeluke inspraakprocedures onderwor-
pen.   In   1995  moet de nieuwbouw  van het Waagstraatgebied voltooid  zijn
(Gemeente Groningen, 1992).
De ervaringen met de enqu6te zijn positief Het Groningse gemeentebestuur
(1991:   9) is tevreden  over het grote aantal reacties, dat getuigt  van een grote
betrokkenheid, enthousiasme en zorgvuldigheid van burgers Deze zijn in
meerderheid (88%) van mening dat ze goed zijn geinformeerd over de ver-
schillende plannen Ze laten zich ook positief uit over de wijze waarop zij zijn
betrokken bij de beslissing 'die het hart van Groningen raakt' (Gemeente
Groningen, 1991: 4/15). Desondanks roept de procedure ook teleurstelling op
Het oorspronkeluke plan van Natalini wordt niet volledig uitgevoerd. Som-
mige burgers beschouwingen de aanpassingen, noodzakelijk voor bijvoorbeeld
sociale veiligheid, als een aantasting van de uitspraak van de bevolking. Bo-
vendien blijven sommige burgers van mening dat de gemeente discussie en
besluitvorming rond de Waagstraat eerder en beter had kunnen organiseren
(Gemeente Groningen, 1991: 10)

Omnibusenqu2te Alkmaar
Sinds 1989 organiseert de gemeente Alkmaar periodiek een omnibusenqu6te.
Per enqu6te worden 2 200 burgers benaderd met een schrifteluke vragenlijst
(Groeneveld, 1992: 236). In deze lijst komen verschillende thema's van het
gemeentelijk beleid aan de orde.  In de omnibusenqu6te van  1991  zijn  buvoor-
beeld vragen gesteld over verkeer, gezondheidszorg, gemeentelijke belastin-
gen, buurthuizen, grofvuil en wonen in Alkmaar (Schalken, 1993: 54) De
resultaten worden gebundeld in een integraal verslag, dat aan de respondenten
wordt opgestuurd Daarnaast ontvangen raadsleden, leden van het college van
B&W, ambtelijke diensten en maatschappelijke organisatie een verslag. Ten
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slotte wordt een actief persbeleid gevoerd, zodat de enqu6tes in politieke
discussies een vooraanstaande rol kunnen spelen (Groeneveld, 1992: 238).
Met de omnibusenqu6te worden burgers in de gelegenheid gesteld 'hun menin-
gen en wensen kenbaar te maken over een groot aantal voorzieningen op
diverse gemeenteluke beleidsterreinen' (Gemeente Alkmaar,  1991 a:  4).  In  dit
opzicht is de omnibusenqu6te een vorm van marktonderzoek. Het gemeente-
bestuur kent nog enkele andere doelstellingen toe aan deze onderzoeken. Zo
worden ze beschouwd als een instrument om maatschappelijke ontwikkelingen
in kaart te brengen, zodat het gemeentebestuur hierop kan reageren.10 Door
thema's in meerdere omnibusenqu6tes aan de orde te laten komen, kan het
onderzoek bovendien worden gebruikt om effecten van het beleid te bepalen.
Bovendien kan na enkele jaren een sociale kaart worden gemaakt, die naast
feitelijke gegevens meningen en attitudes per wijk bevat (Groeneveld, 1992:
237).
De onderzoeksresultaten worden geagendeerd voor commissie-vergaderingen
De omnibusenqudte lukt een vaste plaats in de lokale politiek te hebben ver-
overd, ze wordt beschouwd als een informatiebron Raadsleden waarderen
omnibusenqu6tes als een antenne om maatschappelijke signalen op te vangen
(Bronk, 1992: 6).11

Kabel-experiment Hoogvliet
Technologische vernieuwingen brengen nieuwe vormen van politieke pat-tici-
patie binnen handbereik Vooral de tweewegkabel biedt mogelijkheden, omdat
ze interactief gebruik van televisie en teletekst mogeluk maakt Kijkers kun-
nen hierdoor bijvoorbeeld reageren op politieke stellingen, die hen via tele-
tekst worden aangeboden.
In Hoogvliet vindt in dit kader een interessant experiment plaats In deze
Rotterdamse deelgemeente is reeds een tweewegkabelsysteem aangelegd
Sinds  1992  gebruikt het bestuur dit systeem om burgers via teletekst te infor-
meren over bijvoorbeeld data van raadsvergaderingen, politieke beslissingen,
adressen en telefoonnummers van gemeenteluke instanties en politienieuws
Burgers kunnen het systeem voorts gebruiken om hun vragen en klachten
kenbaar te maken aan bestuurders en ambtenaren.
Het bestuur van de deelgemeente heeft de mogelijkheden van de tweewegka-
bel aangegrepen om burgers elektronisch te enqudteren. Via een soort af-
standsbediening, het zogenaamd HIT (Huis Informatie Toetsenbord), kunnen
ZU hun mening ventileren over het Hoogvlietse beleid (Hartkamp en Paans,
1993:  6-8). In eerste instantie is burgers een gestructureerde vragenlijst voor-
gelegd Het bestuur heeft hierdoor inzicht verworven in wensen en oordelen
van burgers Deze kennis kan het gebruiken in het beleidsproces Het Hoog-
vlietse kabel-experiment kan worden beschouwd als een zeer laagdrempelige
vorm van inspraak.
Op den duur kan de betekenis van het Hoogvlietse initiatief groter worden. Zo
kunnen via het netwerk instant-referenda of elektronische discussies worden
georganiseerd (Rutten, 1992: 8).



De pralaijk van politieke en bestuurlijke vernieuwing                                            51

Stadsraadpleging in Nijmegen
In  1991  is in Numegen de invoering van een lokaal referendum overwogen.
Op grond van de hoge kosten en de lage opkomst bij experimenten in andere
steden, besloot het gemeentebestuur een alternatief te ontwikkelen (Gemeente
Nijmegen, 1993a: 11). De stadsraadpleging is hiervan het resultaat geweest
Alhoewel dit instrument nog niet in praktijk is gebracht, is het een illustratie
van de wuze waarop burgers hun opvatting over belangruke politieke thema's
kunnen articuleren
Het gemeentebestuur wil de stadsraadpleging inzetten bu 'brandende kwesties,
waarin de volkswil gehoord wil worden' (Gemeente Nijmegen, 1993a: 11)
Aan 2 000 Nijmegenaren worden dan enkele vragen voorgelegd over deze
kwestie. Het gemeentebestuur hoopt dat met dit laagdrempelige instrument
burgers worden bereikt die zich anders afzijdig houden van de lokale politiek
Zeker wanneer de respons hoog is, kan de Stadsraadpleging van invloed zijn
op de politieke besluitvorming Alhoewel de raad formeel niet is gebonden
aan de uitslag, verwacht het Nijmeegse gemeentebestuur (19938: 11) dat de
informele binding vrij groot zal zun.
De stadsraadpleging zal functioneren als een 'instrument op afroep'. Wanneer
zich een vraagstuk voordoet dat een referendum rechtvaardigt, zou de stads-
raadpleging kunnen worden georganiseerd. Net zoals bij een referendum zal
het niet eenvoudig zijn een geschikt thema te vinden Volgens het Nijmeegse
gemeentebestuur (1993a: 11) moet het breed leven en moet er sprake zijn van
aansprekende keuzemogelijkheden die uitvoerbaar zun De stadsraadpleging
vereist bovendien veel publiciteit. Burgers moeten weten waar de raadpleging
over handelt en welke keuzen bestaan Bovendien moeten burgers worden
geinformeerd over de uitslag en de wijze waarop de raad omgaat met de
uitslag (Gemeente Nijmegen, 1993a: 11)
De Nijmeegse stadsraadpleging is technisch voorbereid, zodat het kan worden
ingezet wanneer zich een geschikt onderwerp aandient. Omdat dit in het
najaar  van   1994  nog  niet is gebeurd,  is het onduidelijk op welke manier
stadsraadplegingen worden georganiseerd en welke betekenis ze hebben voor
de articulatie van opvattingen in Numegen

3.3.2  Communicatie politici met burgers

In een vertegenwoordigende democratie kiezen burgers politici, die hen in de
politieke besluitvorming representeren Zoals Van Praag en Van der Eijk
(1993a: 16) hebben opgemerkt, kan door de afnemende betekenis van politie-
ke ideologieen de electorale steun niet worden opgevat als een carte blanche
voor politici om beslissingen te nemen  ZU zien zich steeds meer genoodzaakt
actief maatschappelijke steun voor hun beslissingen te organiseren Communi-
catie is 66n van de instrumenten die politici hierbij ter beschikking staat Door
publieke discussies te organiseren, kunnen zij met burgers overleggen over
maatschappelijke vraagstukken, mogelijke reacties bespreken, voor- en nade-
len van bepaalde beslissingen inventariseren, op deze manier kunnen politici
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hun maatschappelijk draagvlak vergroten (In 't Veld et al, 1994: 6-7). In het
proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing zun hiervoor onder andere
ronde tafelgesprekken, expert-meetings en stadsgesprekken georganiseerd
Onderstaande initiatieven illustreren de activiteiten die zijn gericht op een
intensivering van de communicatte tussen politici en burgers

Sitadsgesprekken Amsterdam
Sinds   1989 kent Amsterdam stadsgesprekken   Bij een stadsgesprek discus-
sieert een panel van bestuurders, maatschappelijke organisaties en burgers
over een actueel politiek thema zoals de IJ-oever, het auto-referendum en het
verkeers- en vervoersplan Daarnaast worden onderwerpen bediscussieerd die
sterk 'leven' onder de bevolking. Veiligheid en de nieuwe armoede zun voor-
beelden van dergelijke thema's. In de eerste jaren zijn de discussies via het
'open kanaal' van de kabel uitgezonden. Bij deze uitzendingen, die vaak
avondvullend waren, konden kukers reageren op stellingen. Deze reacties
werden vervolgens ingebracht in de discussie Op deze manier kregen de
stadsgesprekken een interactief karakter (Gemeente Amsterdam, 1992a: 8-12)
De stadsgesprekken kennen verschillende doelstellingen Zo worden ze gezien
als instrument om het debat tussen burgers en politict te intensiveren. De
organisatoren willen de politieke agenda verruken met thema's die burgers
belangruk vinden. Daarnaast zun stadsgesprekken voor partuen en maatschap-
pelijke organisaties een forum om hun standpunten onder de aandacht van het
publiek te brengen Voorts zijn stadsgesprekken een medium om opvattingen
van burgers te inventariseren. Om de politici hiervan op de hoogte te stellen,
worden de resultaten van stadsgesprekken naar raadscommissies gestuurd Ten
slotte hoopt men dat de stadsgesprekken een impuls zijn voor de activiteiten
van burgers en maatschappeluke organisaties Bij de voorbereiding en vorm-
geving van de televisie-uitzendingen is voor hen ook een plaats ingeruimd
(Gemeente Amsterdam, 1992a: 17), In een eerste evaluatie hebben de meeste
betrokkenen zich gematigd positief uitgelaten over de stadsgesprekken Ze
worden vooral gewaardeerd als middel om kukers te informeren. Als discus-
sieforum zun ze volgens betrokkenen minder geslaagd Voorts bleef voor
velen de status van de stadsgesprekken onduidelijk (Gemeente Amsterdam,
1992a)
Mede naar aanleiding van de kritiek, is de opzet van de stadsgesprekken in
1993 aangepast De stadsgesprekken worden voortaan via AT5, de lokale
televisie-zender, uitgezonden  Per jaar vinden vier stadsgesprekken plaats  De
gesprekken duren minder lang en de uitzendingen zijn professioneler vorm-
gegeven Burgers worden voor de uitzending geenqudteerd. De resultaten van
deze onderzoeken worden tijdens het discussie-programma, dat 'live' wordt
uitgezonden, gepresenteerd. Daarnaast worden filmpjes getoond waarin speci-
fieke opvattingen over het besproken thema worden geventileerd Tijdens de
discussie kunnen kijkers niet meer reageren Twijfel over de representativiteit
van de reacties, heeft aan deze verandering ten grondslag gelegen De stadsge-
sprekken hebben hiermee hun interactieve karakter verloren Omdat de discus-
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sies een gestructureerder verloop hebben verkregen, verwachten de organisato-
ren dat de politieke betekenis van de stadsgesprekken echter toeneemt.

Tribunaal Zutphen
De gemeente Zutphen staat in het midden van de jaren negentig voor enkele
belangrijke beslissingen die bepalend zijn voor het stedeluk profiel. In totaal
wordt voor 250 miljoen gulden geinvesteerd in de infrastructuur Om discussie
en besluitvorming over verschillende plannen te structureren, is een publiek
debat georganiseerd over de toekomst van Zutphen (Brouwer-Korf, 1994: 42).
Voor de organisatie van deze discussie heeft het gemeentebestuur gekozen
voor het tribunaal, een vorm die aansluit bu de justitiele traditie van de ge-
meente Het tribunaal zou op grond van enkele pleidooien en een requisitoir
tot een oordeel moeten komen over de ontwikkeling van Zutphen. De pleiters
hebben vanuit hun specifieke invalshoek de verschillende kansen voor de stad
belicht Naast een 'monumentalist', een 'ondernemer', een 'onderwuzer', een
'kunstenaar' en een 'ambtenaar', behoorde een 'bestuurder' tot de pleiters. Bij
hun pleidooien hebben zu enkele 'getuige-deskundigen' opgeroepen, die ver-
schillende maatschappelijke geledingen vertegenwoordigden (Brouwer-Korf,
1994: 43-44)
Aan het einde van de zittingsdag, die door ongeveer 200 mensen is bezocht,
heeft de openbare aanklager zijn requisitoir uitgesproken. De leden van het
tribunaal besloten hierop hun oordeel op te schorten om nader onderzoek
mogelijk te maken. Hiertoe zijn enkele publieke discussies gevoerd over de
gemeentelijke prioriteiten Deze discussies zijn direct na de raadsverkiezingen
van 1994 georganiseerd, zodat  ze  in de college-onderhandelingen  een  rol
hebben kunnen spelen.
Met het tribunaal heeft het Zutphense gemeentebestuur geprobeerd op een
nieuwe manier de discussie over de toekomst van de stad te organiseren Daar
zijn burgers en maatschappelijke organisaties uitvoerig bij betrokken. Men
heeft zo recht willen doen aan de verschillende belangen in de stad, in de
hoop dat er maatschappeluk draagvlak zou ontstaan voor de grootscheepse
veranderingen die Zutphen gaat doormaken

Breda 2000
Onder druk van bezuinigingen heeft de gemeente Breda een discussie geor-
ganiseerd over de kerntaken van de lokale overheid. Deze discussie zou moe-
ten leiden tot een beleidsplan dat tot het jaar 2000 richting geeft aan de ont-
wikkeling van Breda en de gemeentelijke organisatie Om deze discussie te
initieren is de nota 'Breda 2000' gepubliceerd (Gemeente Breda, 1993). Aan
de hand van deze nota hebben burgers en bestuur met elkaar gediscussieerd
over de toekomst van Breda.
In de eerste fase is 'Breda 2000' tijdens vier ronde tafelgesprekken besproken.
Daarvoor zijn telkens 25 'opinieleiders' uitgenodigd; mensen die een bijdrage
leveren aan het economische, maatschappelijke of het culturele leven van
Breda In de tweede fase is de bevolking aan het woord gekomen Na een
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algemene uitnodiging  van het gemeentebestuur hebben ongeveer 100 burgers
deelgenomen aan een stadsgesprek (Gemeente Breda, 1994: 35).
De resultaten van de gesprekken zijn samengevat in een inspraaknota, die is
aangeboden aan de politieke partuen. Deze hebben de inspraaknota kunnen
gebruiken in aanloop van de verkiezingen van 1994. Voorts heeft de nom een
rol gespeeld tudens de college-onderhandelingen.  In de raadsperiode  1994-
1998 moet de nota uitmonden in een strategische beleidsnota
'Breda 2000' kende drie doelstellingen. In de eerste plaats heeft het gemeente-
bestuur de 'stad' vroegtijdig en actief willen betrekken bij de beleidsvorming
Daarnaast zou het publiek debat moeten bijdragen aan een politiek die open-
staat voor opvattingen van burgers over hun stad Ten slotte heeft het gemeen-
tebestuur op deze manier gepoogd het draagvlak voor stedelijke ontwikkelin-
gen te vergroten (Gemeente Breda, 1994: 3-4).

Ronde tafelgesprekken Alkmaar
Aan het begin van de jaren negentig staat het gemeentebestuur van Alkmaar
voor enkele keuzen, die bepalend zijn voor de toekomst van de stad. Met de
voltooiing van de stadsvernieuwing en de ontwikkeling van Alkmaar-Noord
staat de raad voor de vraag wat de nieuwe missie van de stad is Moet Alk-
maar streven naar regionalisering; is het een forensenstad of heeft het een
centrumfunctie, hoe kunnen burgers worden betrokken bij de politiek, wat
voor soort bedrijven moeten naar Alkmaar komen? (Gemeente Alkmaar, 1993:
1)

Het Alkmaarse gemeentebestuur heeft deze vragen niet willen beantwoorden
met een ambtelijke nota, maar heeft burgers en deskundigen op een vroeg
tijdstip betrokken bij de discussie over de toekomst van de stad. Daartoe zijn
vier 'ronde tafelgesprekken' georganiseerd. Tijdens deze gesprekken  zijn  18
deskundigen uit de kring van de politiek, het openbaar bestuur, de wetenschap
en het bedrufsleven met elkaar in discussie gegaan over 66n thema. Bij de
gesprekken zijn ook burgers uitgenodigd. De discussies kenden een 'open'
karakter, alleen het thema was gegeven. Burgers hebben de mogelukheid
gehad het verloop van de discussie mee te bepalen. BU het eerste gesprek
hebben enkele tientallen burgers hiervan gebruik gemaakt (Van den Brink,
1992: 21).
De gesprekken hebben geresulteerd in de nota 'Visie op Alkmaar'. In deze
nota zun richtinggevende keuzen geformuleerd rond thema's als werkgele-
genheid, stedelijke vernieuwing, regionalisering en bestuurlijke vernieuwing
Burgers hebben tudens de ronde tafelgesprekken invloed kunnen uitoefenen
op deze richting
Met dit initiatief heeft het Alkmaarse gemeentebestuur de dialoog tussen
raadsleden en 'zelfstandig oordelende burgers' willen stimuleren De lokale
politici zijn hierbij 'verplicht' geweest hun opvattingen over de toekomst van
stad voor een publiek forum te motiveren en te verdedigen (Gemeente Alk-
maar, 1993: 2)
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Publieke Discussie Zaanstad
In Zaanstad is de inspraak over de ontwikkeling van de stad op een nieuwe
manier georganiseerd. Het gemeentebestuur heeft drie scenario's ontwikkeld
waarin de toekomst van de stad steeds vanuit een andere invalshoek wordt
belicht (Gemeente Zaanstad, 1992a). De bevolking heeft kunnen reageren op
deze scenario's Daarnaast heeft het gemeentebestuur een enqu6te onder de
bevolking georganiseerd. Met deze enqu6te is duidelijk geworden aan welke
aspecten de Zaankanters belang hechten bij de ontwikkeling van hun stad Na
deze consultatieronde is de concept-structuurschets geformuleerd, die aan de
'normale' inspraakprocedure is onderworpen (Gemeente Zaanstad, 1992b: 2)
Omdat de fracties de structuurschets hebben moeten vaststellen, zijn de par-
tijen betrokken bij de discussies over de scenario's. Burgers zun aangespoord
hun opvattingen en vragen kenbaar te maken aan partijen En de partuen
hebben de stedelijke discussies over de plannen geleid Voorts zijn de resulta-
ten van de enqu6te aan de partijen ter beschikking gesteld. Op deze manier
hebben zij zich op de hoogte kunnen stellen van de wensen en opvattingen
van de bevolking (Gemeente Zaanstad, 1992b: 14)
Naast het verbeteren van de communicatie tussen kiezers en gekozenen, heeft
het Zaanse gemeentebestuur met de publieke discussie getracht de betrokken-
heid van burgers bu de politieke besluitvorming te vergroten. Terwijl voor-
heen pas mogelijkheid tot inspraak bestond nadat binnen de muren van het
stadhuis een structuurschets was ontwikkeld, heeft het Zaanse gemeentebe-
stuur bij dit initiatief burgers reeds invloed gegeven bij de totstandkoming van
deze schets. Het hoopte dat door de communicatie met burgers het maatschap-
pelijk draagvlak voor de uiteindelijke beslissing van de gemeenteraad zou
toenemen (Kooke, 1993: 32)

Op de koflie in Rotterdam
Met het project 'op de koffie' heeft het Rotterdamse gemeentebestuur gepro-
beerd de communicatie tussen politici en burgers te bevorderen Indien negen
of meer burgers een gesprek met een wethouder wensten, kwam deze bij hen
op de koffie. De wethouder werd vergezeld door enkele ambtenaren die ver-
antwoordelijk waren de verslaglegging, de beantwoording van vragen en
afhandeling van toezeggingen. Naast de meeste wethouders hebben enkele
deelraadvoorzitters meegedaan aan het 'op de koffie-project' (Gemeente Rot-
terdam, 1992a).12
Ieder thema was bespreekbaar Het Rotterdamse gemeentebestuur (1992a: 1)
zag het vooral als mogelijkheid om over de sociale kant van de stad te spre-
ken Daarbij wensten de bestuurders niet alleen te luisteren naar verwachtin-
gen en wensen van burgers, maar wilden ze ook de mogeluke activiteiten van
de Rotterdammers zelf bespreekbaar maken
De campagne heeft zes maanden geduurd. In deze periode hebben 700 Rotter-
dammers een wethouder of deelraadvoorzitter koffie geschonken. Veiligheid,
verpaupering, huisvesting, de relatie autochtonen-allochtonen en burgerzin zun
de meest besproken onderwerpen geweest (Gemeente Rotterdam, 1992a: 2).
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Aan het eind van de campagne heeft het gemeentebestuur alle deelnemers
uitgenodigd voor een kopje koffie op het stadhuis. Daarbij heeft het  11  'kof-
fiepunten' gepresenteerd Deze concrete activiteiten betreffen onder andere: het
aanstellen van wijkconcierges en de introductie van surveillanten in metro's en
trams (Gemeente Rotterdam, 1993a: 2-6)
Dit project heeft als doel gehad de externe orientatie van lokale politici te
vergroten. Door 'op de koffie' te gaan heeft het gemeentebestuur kenbaar
gemaakt te 'willen luisteren naar de verwachtingen die de bevolking heeft van
de overheid' (Gemeente Rotterdam, 1993a: 1). Voor burgers is de drempel om
in contact te komen met een wethouder of deelraadvoorzitter verlaagd. Het
gemeentebestuur heeft daarbij de gesprekken aangegrepen om de betrokken-
heid bij burgers te stimuleren.

Wijkdagen Alkmaar
In  de  Alkmaarse  wuk  de  Hoef is  in   1991   voor de eerste  maal een wijkdag
georganiseerd Hiermee heeft het gemeentebestuur het gesprek tussen burgers
en bestuurders willen stimuleren. Deze gesprekken zouden het abstracte karak-
ter van politieke discussies moeten compenseren  Op deze manier zou de band
tussen bevolking en gemeentebestuur kunnen worden versterkt (Gemeente
Alkmaar, 1992a: 5)
De wijkdagen worden vooraf gegaan door een telefonische enqu6te waarmee
de belangrijkste problemen in een wijk worden geinventariseerd Vervolgens
orienteert het gemeentebestuur zich in de wijk, waarbu het enkele organisaties
en instellingen bezoekt. Daarna vindt de publieksdag plaats Gemeentelijke
instellingen en lokale politici presenteren zich hierbij aan de wijk. Bij de
voorbereiding hiervan spelen de ervaringen van de orienterende bezoeken en
de resultaten van de enqu6te een rol. Na de publieksdag wordt een enqu6te
georganiseerd om het oordeel van burgers over de wijkdag te inventariseren
(Gemeente Alkmaar, 199la: 2)
De eerste publieksdag is bezocht door ruim 500 burgers, de tweede door ruim
1.500 Uit de enqu6tes is gebleken dat de publieksdagen door de bevolking
zeer worden gewaardeerd. Een grote groep bezoekers van de tweede wukdag
heeft bijvoorbeeld met lokale politici van gedachte gewisseld over problemen
in hun directe leefomgeving. Een belangruk deel van hen geeft te kennen dat
men meer inzicht heeft gekregen in de complexiteit van raadsbeslissingen
(Gemeente Alkmaar, 1992b: 7-9).
Het gemeentebestuur wil met de wijkdagen, die twee maal per jaar worden
georganiseerd, de communicatie tussen burgers en bestuur verbeteren. Door
burgers uit te nodigen in hun eigen wijk, wil men de toegankelijkheid van de
lokale politiek vergroten. Op basis van evaluaties lijkt het initiatief hierin ge-
slaagd; burgers tonen zich tevreden En politici worden geconfronteerd met
concrete opvattingen, problemen en ervaringen van burgers Het Alkmaarse
gemeentebestuur (1992b: 4) verwacht dat de wijkdagen niet alleen de werk-
zaamheden van raadsleden beinvloeden, maar ook de herkenbaarheid van de
lokale politici vergroten
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3.3.3     Inteme  organisatie  politieke  partijen

Politieke partijen vervullen in Nederland een belangrijke rol in het proces van
politieke besluitvorming. Naast het recruteren en selecteren politici, formule-
ren partuen een programma. Dit programma vormt, samen met de kandidaten,
inzet van verkiezingen.
Naast deze electorale activiteiten, zijn partijen verenigingen die veel leden
hebben. Een deel van deze leden neemt deel aan activiteiten die zijn gericht
op selectie van kandidaten, produktie van programma's, en het voeren van een
verkiezingscampagne. Deze activiteiten zijn daarmee ook van betekenis voor
de besluitvorming in een democratie.
Vanaf het midden van de jaren tachtig staat de positie van partuen enigszins
onder druk Ledentallen nemen af en de belangstelling voor de activiteiten van
partijen is tanende (Commissie-Van Kemenade, 1991: 71).13 Verschillende
partijen hebben in het begin van de jaren negentig rapporten gepubliceerd om
hun interne organisatie te vernieuwen (zie: Commissie-Van Kemenade, 1991;
Commissie-Van Laarhoven, 1991; Commissie-Duyvendak, 1993). Ook in de
discussie over de vernieuwing van de lokale democratie wordt veelvuldig
aandacht gevraagd (zie: Depla et al, 1991) en geschonken (zie: Depla en
Monasch, 1994b) aan het functioneren van politieke partijen. In de praktijk
van politieke en bestuurlijke vernieuwing wordt echter nauwelijks aandacht
besteed aan het functioneren van partijen (zie ook: Gilsing, 1994: 14). In de
analyse van concrete gemeentelijke initiatieven is slechts 66n voorbeeld ge-
vonden waarin een gemeentebestuur een voorstel heeft ontwikkeld om de
positie van partijen te versterken.

Ondersteuning politieke partijen Rotterdam
Om politieke partijen  in de aanloop  naar de raadsverkiezingen  van   1994  te
ondersteunen, heeft het Rotterdamse gemeentebestuur verschillende voorstel-
len ontwikkeld. Zo zou er een enqu6te onder de bevolking worden gehouden
om stedelijke problemen te inventariseren De resultaten zouden tijdens een
Stadscongres worden bediscussieerd De politieke partijen zouden als toehoor-
ders dit debat kunnen volgen om zich er door te laten inspireren bij het for-
muleren van hun verkiezingsprogramma's (Gemeente Rotterdam, 1992b: 3).
Voorts zouden partijen financieel worden ondersteund bij een campagne om
hun kader te vergroten. Naast de campagne 'Bestuurders gezocht' zouden
mogelijkheden van een stedeluk partijlidmaatschap worden onderzocht Zo'n
stedelijk lidmaatschap heeft voor politieke partijen enkele voordelen: het zou
hun stedelijke verankering versterken, hun lokale profilering bevorderen en
hun recruteringsbasis verbreden Het gemeentebestuur zou een financiele
bijdrage leveren, zodat partijen de kosten van een stedelijk lidmaatschap
zouden kunnen opvangen (Gemeente Rotterdam, 1993b: 6).
Met deze initiatieven zouden partuen hun maatschappelijke positie kunnen
versterken Zij zouden hierdoor beter in staat zijn om signalen uit de samenle-
ving op te vangen en nieuwe politici te recruteren, zodat ze een nieuwe in-
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houd kunnen geven aan hun 'schakelfunctie' tussen bevolking en openbaar be-
stuur Volgens de gemeente Rotterdam (1993b: 7) zou op deze manier in een
geindividualiseerde samenleving de politieke betrokkenheid van burgers wor-
den vergroot.
Bij de raadsbehandeling bleken de partuen weinig gecharmeerd van de meeste
voorstellen 14 De bezwaren waren zowel technisch als principieel van aard
Sommige voorstellen konden praktisch niet meer worden uitgevoerd, terwij 1
andere voorstellen niet aansloten bij de bestaande structuur van partijen In
plaats van de voorstellen uit te voeren, is besloten een steunpunt voor demo-
cratische vernieuwing te starten. Het organiseren van publieke debatten en het
aanbieden van politieke cursussen zijn de belangrijkste taken van dit steun-
punt (Gemeente Rotterdam,   1993b)

3.3.4 Verkiezingscampagne

Partijen strijden bij verkiezingen om de gunst van de kiezer. Om deze strijd
zo succesvol mogelijk te laten verlopen, ontwikkelen partijen een electorale
strategie. Deze strategie, waarin onder andere doelstellingen, doelgroep en
middelen van de verkiezingsstrijd zijn geformuleerd, komt het meest naar
voren in de verkiezingscampagne (zie Van Praag, 1990: 3-5). Door een ge-
richte inzet van folders, advertenties, televisiespotjes, politici, werkbezoeken
en 'free publicity', wordt getracht zo veel mogelijk kiezers te bereiken en te
overtuigen.
Volgens Van Tilburg (1993: 3) beschouwen landelijke partijen en media
lokale verkiezingen vooral als een graadmeter voor de populariteit van de
regering. Omdat lokale verkiezingen plaatsvinden in de slagschaduw van de
landelijke politiek, laten veel kiezers zich bij hun stemgedrag leiden door
overwegingen die zijn ontleend aan de nationale politiek. Door de nationalise-
ring van stemgedrag is de band tussen het gedrag van kiezers en dat van
politici betrekkelijk zwak (Commissie-Van Thijn, 1993: 15). Het doen en
laten van lokale politici is van ondergeschikt belang voor het gedrag van de
kiezers. Volgens Tops (1994: 49-50) wordt de regulerende werking van het
electorale mechanisme er door aangetast. Raadsleden worden niet beloond dan
wei gestraft voor hun daden, maar zijn afhankelijk van de populariteit van hun
landelijke partij Raadsverkiezingen zijn hierdoor volgens Stoker (1988: 47)
betrekkeluk willekeurige interventies in de lokale politieke verhoudingen.
Door in campagnes het lokale karakter van raadsverkiezingen meer te bena-
drukken, zou de band tussen het gedrag van kiezers en gekozenen kunnen
worden versterkt In een aantal voorstellen van politieke en bestuurlijke ver-
nieuwing wordt verondersteld dat door institutionele aanpassingen de lokale
factor in de lokale politiek meer tot zijn recht kan komen

Spreiding gemeenteraadsverkiezingen
Gemeenteraadsverkiezingen vinden in het gehele land op dezelfde dag plaats.
Door hun geconcentreerde karakter kunnen ze gemakkelijk worden genatio-
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naliseerd. Door spreiding van de verkiezingsdatum zouden plaatselijke facto-
ren een grotere stempel kunnen drukken op de campagne. Volgens Derksen
(1992: 59) worden de verkiezingen daarmee een betere indicator voor de
lokale voorkeuren van burgers Spreiding van de verkiezingsdatum is door
menigeen ondersteund (zie: Derksen, 1992: 59, Tops, 1990: 219, Tops et al,
1991: 114).
Desondanks plaatsen de commissie-Van Thijn (1993) en Van Tilburg (1993)
enkele kanttekeningen bij dit voorstel.lS Zij zijn van mening dat landelijke
media en politici ook hun aandacht kunnen spreiden, waardoor het 'eigenstan-
dig' karakter van de gemeenteraadsverkiezingen niet vanzelfsprekend toe-
neemt. Verkiezingen met afwijkende data, in verband met gemeenteluke
herindeling, laten ook geen noemenswaardige verhoging van de lokale factor
zien (Commissie-Van Thon, 1993: 19).16 Voorts kan worden gesproken van
symptoombestruding. Het bleke profiel van de lokale politiek maakt verkie-
zingscampagnes gevoelig voor de invloed van landelijke kopstukken en onder-
werpen. Het is zeer de vraag of een spreiding van raadsverkiezingen leidt tot
een aanscherping van het profiel van de lokale politiek. Volgens de commis-
sie-Van Thijn  (1993: 16) raakt dit voorstel daarom  'niet de  kern  van  de zaak.'
Ten  slotte zal volgens Van Tilburg  (1993:  204) de verminderde aandacht  van
de landelijke media en politici leiden tot een lagere opkomst, hetgeen de
legitimiteit van de lokale politiek niet ten goede komt. 17

Tussentijdse verkiezingen
Waar de commissie-Van Thijn (1993: 16) zich geen voorstander toont van
spreiding van de verkiezingsdatum, pleit ze voor de mogelijkheid de gemeen-
teraad te ontbinden bij een groot politiek conflict De gemeenteraad kent dan
niet langer een vaste zittingstermun. na ontbinding vinden tussentijdse raads-
verkiezingen plaats.
Doordat een plaatselijk onderwerp directe aanleiding vormt voor de gang naar
de stembus, zal de lokale factor van de raadsverkiezingen kunnen worden
versterkt (Commissie-Van Thijn, 1993: 16-17) Volgens Tops (1994: 53)
kunnen tussentijdse verkiezingen bovendien een functie hebben 'als reinigings-
ritueel in de lokale politiek.' Wanneer in bepaalde gemeenten grote conflicten
in het college of de raad bestaan, kan met tussentijdse verkiezingen worden
voorkomen dat deze voor langere tijd het politieke klimaat verstoren
De commissie-Van Thijn  (1993:   17)  wil  dat de gemeente waar tussentijdse
verkiezingen hebben plaatsgevonden 'na verloop van tijd weer terugkeert naar
het normale verkiezingsregime.' Op welke manier dit moet geschieden, laat de
commissie in het midden. Hoewel de commissie-Van Thijn (1993: 17) pleit
voor een wetswijziging die tussentijdse verkiezingen mogelijk maakt, heeft de
Tweede Kamer tijdens de behandeling van dit rapport geen aandacht besteed

18aan dit voorstel (zie: Buzondere commissie Vraagpunten, 1994).
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Verbod landelijke partijen
Deelname van zogenaamde lokale lijsten aan raadsverkiezingen matigt de
invloed van de landelijke politiek op het lokale stemgedrag (Van Tilburg,
1993:  199).  Deze lusten,  die zich wat betreft organisatiestructuur, functioneren
en recrutering van raadsleden onderscheiden van de plaatseluke afdelingen
van de landeluke partijen (Kuiper, 1994: 69-96), vergroten het 'eigenstandig'
karakter van raadsverkiezingen. Omdat het electorale mechanisme hierdoor
beter functioneert, wordt deelname van lokale lijsten aan raadsverkiezingen
vaak positief beoordeeld (zie: Derksen, 1992: 53; Commissie-Van Thijn,
1993: 14; Zouridis en Tops, 1994: 88). Omdraaiing van deze conclusie, leidt
tot de stelling dat deelname van landeluke lijsten aan raadsverkiezingen nega-
tief is te waarderen (Derksen, 1990). Door een verbod van landelijke partijen
zou de lokale betekenis van raadsverkiezingen kunnen toenemen (Van Til-
burg, 1993: 203).
Het is echter de vraag of de voordelen van dit verbod opwegen tegen de
nadelen. Er wordt alleen een symptoom bestreden Het is de vraag of een
verbod van landelijke partuen leidt tot een meer herkenbare lokale politiek
Bovendien is een verbod niet te controleren. Via een wijziging van de Kies-
wet kan worden bepaald dat een lust zich niet mag tooien met de naam van
een landelijke politieke groepering. Een dergelijke bepaling kan echter niet
verhinderen dat een plaatselijke afdeling van een landelijke partij onder een
andere noemer strijdt om de gunst van kiezers Ten slotte bestaan er princi-
piele bezwaren. Een bepaling waardoor deelname van specifieke partijen aan
verkiezingen wordt verboden, strookt niet met belangrijke democratische
noties  Het aan landelijke partijen verbieden deel te nemen aan raadsverkiezin-
gen gaat bijvoorbeeld voorbij aan mensen die zich identificeren met een
bepaalde politieke stroming en dus - ongeacht het soort verkiezingen - PvdA,
CDA, VVD of D66 willen stemmen (Tops, 1994: 50).

Vergroten gemeentelijke autonomie
Door de beperkte autonomie van gemeenten hebben raadsverkiezingen, vol-
gens Van Tilburg (1993; 206), weinig betekenis. Het vergroten van de ge-
meentelijke autonomie maakt het belang van deze verkiezingen groter. Omdat
gemeentelijke beslissingen belangrijker worden, zullen burgers eerder geneigd
zijn de gang naar de stembus te maken (Van Tilburg: 207) Wanneer het
gemeentebestuur over meerdere onderwerpen beslissingen mag nemen, kunnen
partuen zich bovendien gemakkelijker van elkaar onderscheiden Daarmee kan
het karakter van gemeenteraadsverkiezingen veranderen; de lokale factor kan
van meer betekenis worden. Decentralisatie legt volgens Van Tilburg  (1993:
206) de basis voor lokaal bepaald kiesgedrag
In politieke discussies is de bereidheid tot decentralisatie altijd erg groot Uit
de eindrapportage van de bijzondere commissie Vraagpunten (1994: 1) blijkt
buvoorbeeld dat de Tweede Kamer de decentralisatie van overheidstaken een
krachtige impuls wil geven. In pleidooien voor decentralisatie speelt de ver-
meende geringe afstand tussen burger en lokaal bestuur altijd een belangruke
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rol. Door decentralisatie zouden burgers meer invloed kunnen uitoefenen op
de totstandkoming van overheidsbeleid (Commissie-Franssen, 1993: 10). Bij
deze veronderstelling kunnen vraagtekens worden geplaatst De lokale politiek
oogt voor veel burgers niet toegankeluker dan de landeluke politiek (zie: Tops
et al, 1993). Wil de decentralisatie resulteren in een grotere politieke invloed
en betrokkenheid van burgers, dan zal de grotere gemeentelijke autonomie
samen moeten gaan met een vergroting van het responsieve karakter van de
lokale politiek

Opkomstbevorderende campagnes
Naast de nationalisering van het stemgedrag, vormde de lage opkomst bij de
verkiezingen  van 1990 reden  tot  zorg  (Tops,   1994:  46).  Verschillende  ge-
meenten hebben  in de aanloop naar de verkiezingen  van 1994 opkomstbevor-
derende campagnes georganiseerd (zie: Derksen, 1994: 18). Alvorens twee
van deze campagnes te bespreken, wordt ingegaan op 66n institutioneel voor-
stel van politieke en bestuurlijke vernieuwing, dat zich richt op de verhoging
van de opkomst

Strafzetels
Bij de raadsverkiezingen  van   1990  was de opkomst  zo  laag,  dat de fictieve
partij van niet-stemmers in menig gemeente de grootste raadsfractie zou zijn
geweest In enkele plaatsen zou ze zelfs een absolute meerderheid hebben
gehaald. In geen enkele raad is deze partu echter vertegenwoordigd De op-
komst is niet van invloed op de verdeling van raadszetels. Een lage opkomst
wordt niet 'gestraft' door een vermindering van het aantal zetels. Met een
systeem van strafzetels zou dit veranderen. Bij dit systeem is het aantal raads-
zetels afhankelijk van de opkomst: hoe minder mensen stemmen, hoe minder
er worden verdeeld (Mosk, 1991: 19).
Edn belangruk argument ligt ten grondslag aan het systeem van strafzetels.
Voor partijen en lokale politici ontstaat een institutionele motivatie om te
streven  naar een grotere electorale participatie van burgers (Verschure,   1989:
30). Want niet alleen de uitslag, maar ook de opkomst is van invloed op hun
verkiezing Partijen worden gestimuleerd een actieve campagne te voeren en
aansprekende kandidaten op de lust te zetten Strafzetels kunnen in dit opzicht
leiden tot een grotere openheid en herkenbaarheid van de lokale politiek
Een relativering is echter op zijn plaats  Het is onduidelijk of strafzetels van
invloed zijn op het functioneren van politici tudens de raadsperiode. Indien de
raad uit minder leden bestaat, eist het raadswerk nog meer tijd op en wordt
het voor raadsleden minder eenvoudig zich maatschappelijk te orienteren en te
profileren. Bovendien kan een sterke fixatie op de opkomst ontstaan, terwijl
de opkomst niet de enige maat is waaraan de kwaliteit van een democratie
kan worden afgemeten (Depla, 1994: 536).19
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Prijsvr(lag in Hoorn
Om  de opkomst bu de verkiezingen  van  1994 te bevorderen, heeft het Hoorn-
se gemeentebestuur samen met politieke partijen enkele activiteiten georgant-
seerd Deze activiteiten hebben zich gericht op jongeren en migranten (Ge-
meente Hoorn, 1993: 1).
Om jongeren te interesseren voor lokale politiek zijn bijeenkomsten georgani-
seerd op middelbare scholen en is foldermateriaal aangeschaft dat speciaal
voor hen is ontwikkeld (Gemeente Hoorn, 1993: 2) Daarnaast hebben alle
jongeren die voor het eerst deelnamen aan de raadsverkiezingen, een brief
ontvangen met informatie over het belang van stemmen, over politieke partil-
en en over de stemcomputer. Deze brief bevatte ook een wedstrijdformulier
waarmee jongeren de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen konden voor-
spellen Deze prusvraag, met een computer als hoofdprus, is georganiseerd
door de partuen. Het gemeentebestuur heeft als troostprijzen tien cd-bonnen
ter beschikking gesteld. Op de verkiezingsdag hebben de jongeren hun voor-
spelling kunnen inleveren bij een stembureau. Tijdens de gemeentelijke uit-
slagenavond zun de winnaars bekend gemaakt
Ongeveer 500 jongeren hebben meegedongen naar de computer De deelname
bleef hiermee enigszins achter bij de verwachtingen van de partijen en het
gemeentebestuur. 20 Hoeveel jongeren uiteindelijk gebruik hebben gemaakt van
hun stemrecht is overigens niet duideluk

Opkomstbevorderende campagne Groningen
In vergelijking met andere grote gemeenten, kende Groningen bu de raadsver-
kiezingen van  1990 een betrekkeluk hoge opkomst Desondanks was er sprake
van een duidelijke daling Om deze ontwikkeling te keren, heeft het gemeen-
tebestuur  in  1994 een opkomstbevorderende campagne gevoerd Met affiches,
spotjes op de lokale radio, busreclame, een oproep via de kabelkrant, een
verkiezingsfolder en advertenties in de lokate kranten werden kiezers
gemobiliseerd (Derksen, 1994: 18-19) Voor deze campagne zijn bekende
'stadjers' ingeschakeld, die het electoraat opriepen om te gaan stemmen. Daar-
naast  is aan alle jongeren een nieuwjaarskaart gestuurd.  'Een  goed  1994  en  ga
vooral stemmen', was de boodschap van burgemeester Ouwerkerk. Vlak voor
de verkiezingen hebben de jongeren een herinnering ontvangen Ten slotte is
er een politieke markt georganiseerd waarop partijen zich aan het Groningse
electoraat hebben kunnen presenteren (Derksen, 1994: 18-19)
De Groningse campagne is geevalueerd Uit dit onderzoek is gebleken dat de
campagne een groot bereik heeft gehad Ruim 83% van de kiesgerechtigden
heeft ten minste 66n van de activiteiten gezien of gehoord Desondanks heeft
campagne volgens Derksen (1994: 20) geen budrage geleverd aan de op
komststijging van 5% in Groningen. 2]

Dit betekent niet, dat de campagne geen enkel positief effect heeft gehad Zo
zijn de meeste activiteiten positief gewaardeerd door meer dan de helft van de
mensen die zijn bereikt Bovendien waren veel mensen van mening dat de
huis-aan-huisfolder voorzag in een informatie-behoefte Ten slotte heeft 42%
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van de mensen die de politieke markt hebben bezocht, meer inzicht gekregen
in de standpunten van de verschillende politieke partijen Hiermee zijn echter
geen extra kiezers zijn gemobiliseerd (Derksen, 1994: 20)

3.3.5 Verkiezingen

Schumpeter (1976: 269) beschouwt de strijd om de gunst van de kiezer als het
wezen van de democratie In de representatieve democratie is daarom een
centrale en symbolische plaats ingeruimd voor verkiezingen. Tops (1994: 49)
wijst op de regulerende werking van verkiezingen Ze vormen het moment
waarop kiezers zich uitspreken over politici en hun plannen. In de lokale
democratie doen burgers dit eens in de vier jaar. Kiezers steunen daarbij een
lijst waarop kandidaten figureren
In de discussie over politieke en bestuurlijke vernieuwing worden veelvuldig
voorstellen gedaan om de inzet van lokale verkiezingen aan te passen Voor-
stellen die veelal een verandering van de institutionele structuur vereisen
Deze veranderingen moeten resulteren in een grotere formele invloed van
burgers op de politieke besluitvorming 22 Nadat de institutionele instrumenten
zijn toegelicht, wordt 66n concreet lokaal initiatief besproken Dit initiatief
illustreert de verschillende consultatieve referenda die in de raadsperiode
1990-1994 zijn georganiseerd

Gekozen burgemeester
In discussies over de vernieuwing van de lokale democratie wordt vaak ge-
pleit voor een directe verkiezing van de burgemeester (Derksen, 1992; Wie-
renga, 1992). Verschillende argumenten ondersteunen dit pleidoot. Zo krilgen
burgers met de aanwijzing van de burgemeester meer invioed in de lokale
politiek Bovendien kan de gekozen burgemeester het profiel van de lokale
politiek aanscherpen. Door de positie van de burgemeester onderwerp van
verkiezingen te maken, kunnen deze zich gemakkelijker onttrekken aan de
dominante invloed van de landelijke politiek Bovendien bestaat volgens de
commissie-Van Thijn (1993: 32-33) de wens de daadkracht van het lokaal
bestuur te vergroten. Door een vergroting van het aantal (coordinerende)
bevoegdheden van de burgemeester kan hieraan tegemoet worden gekomen
Deze uitbreiding van bevoegdheden vraagt, naar het oordeel van de commis-
sie-Van Thun (1993: 55), een meer democratische wuze van selectie als com-
plement.
Aan de directe verkiezing van de burgemeester kleven volgens de commissie-
Van Thijn (1993: 62) echter ook bezwaren Omdat zowel raad als burgemees-
ter een eigen kiezersmandaat krijgt, kunnen patstellingen ontstaan Bovendien
kan de burgemeester zijn vertrouwensfunctie voor de bevolking verliezen,
indien zijn positie afhanke'Uk wordt van een partijpolitieke strijd (RBB, 1990:
5) Tevens bestaat de kans dat de directe verkiezing van de burgemeester leidt
tot een polarisering. Dit kan zijn vermogen aantasten om bindend en door
partijpolitieke en maatschappelijke scheidslijnen heen op te treden.23 Ten
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Slotte vervult de benoemde burgemeester vaak een verfrissende en dynamise-
rende rol in het gemeentebestuur. Als relatieve buitenstaander kan hij vaak
gemakkeluker een bemiddelende rol vervullen in het lokaal bestuur, dan in de
situatie waar hu een 'verleden' in de plaatselijke politiek met zich meedraagt
(Tops, 1992 176).
Gegeven deze bezwaren is een direct gekozen burgemeester volgens de com-
missie-Van Thijn (1993) niet wenselijk. Met een door de raad gekozen bur-
gemeester die met uit de raad afkomstig hoeft te zijn, zou beter worden vol-
daan aan de noodzaak van een daadkrachtig lokaal bestuur dat democratisch is
gelegitimeerd Tudens de parlementaire behandeling bleek een kamermeerder-
heid niet te voelen voor dit voorstel van de commissie-Van Thijn. Men bleef
voorstander van een door de kroon benoemde burgemeester (Bijzondere
commissie Vraagpunten, 1994: 10).24

Lokaal referendum
De discussie over het referendum kent een lange geschiedenis. Met een zekere
regelmaat wordt voorgesteld het referendum in te voeren (zie: Gilhuis, 1984:
13-14) Verschillende argumenten ondersteunen dit voorstel. Zo krijgen bur-
gers meer moge'Ukheden om via de stembus invloed uit te oefenen op de
beslissingen die in de lokale politiek worden genomen. Daarnaast kan een
referendum activiteiten van maatschappelijke organisaties stimuleren. De
eerste ervaringen tonen aan dat burgers zich organiseren om zich te mengen in
discussies rond het referendum. Een referendum brengt voorts de opvattingen
van burgers over een specifiek politiek onderwerp in kaart. Daarmee legiti-
meert het concrete politieke beslissingen. iets waartoe algemene verkiezingen
nauwelijks nog in staat zijn (Van der Eijk en Van Praag, 1993a: 20). Referen-
da kunnen bovendien de dominante invloed van de nationale politiek enigszins
doorbreken. Het zijn verkiezingen waarin 66n plaatselijk thema centraal staat.
Hierdoor moeten raadsleden, zeker bij correctieve referenda, beslissingen in
het openbaar motiveren en verdedigen Ze worden 'gedwongen' de confrontatie
met burgers aan te gaan (Tops en Depla, 1993a: 66) Ten slotte kunnen -
zeker bu correctieve referenda - burgers meer worden betrokken bij het be-
leidsproces. Het motiveert politici om agerende groepen een actieve rol te
geven in het beleidsproces, zodat deze geen referendum zullen entameren
(Kriesi, 1993: 109).
Het referendum ontmoet ook bezwaren Afgezien van de klassieke argumenten
- het uithollen van de representatieve democratie, het gevaar van irrationele
besluitvorming en populisme (Gilhuis, 1984: 45-46) - zijn sommige bezwaren
meldenswaardig vanuit het perspectief van de lokale democratie. Zo veronder-
stelt het referendum dat de uitslag een heldere uitspraak is op een ondub-
belzinnige vraag, die 'mechanisch' kan worden uitgevoerd. De werkelukheid
van beleidsprocessen is vaak complexer en weerbarstiger. De praktijk voldoet
zelden aan de normatieve veronderstellingen van het referendum Bovendien
zijn beslissingen van het gemeentebestuur veelal onderworpen aan toezicht
van hogere overheden. Hierdoor garandeert een referendumuitslag nooit be-
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paalde activiteiten van het gemeentebestuur. Ook medebewindstaken lenen
zich niet voor een referendum. De ruimte voor lokale referenda is dus beperkt
Ten slotte is de juridische status van een lokaal referendum niet helder (zie:
Elzinga, 1990 , Van den Brink, 1993: 85) Lokale bestuurders weten hierdoor
niet aan welke eisen de organisatie van een referendum moet voldoen.
Ondanks allerlei pleidooien en voorstellen is de invoering van referenda
vooralsnog niet wettelijk geregeld. In de parlementaire debatten hebben tegen-
standers steeds hun stempel weten te drukken op de besluitvorming over het
referendum (zie bijv: Bijzondere commissie Vraagpunten, 1994: 10) Het
kabinet-Kok heeft in zijn regeerakkoord (1994: 18) echter aangekondigd
correctieve referenda op centraal en decentraal niveau in te voeren

Grotere invioed voorkeurstemmen
Nederlandse verkiezingen vinden plaats volgens een lustenstelsel Kandidaten
staan in een bepaalde volgorde op de lijsten. Deze lustvolgorde, waarop alleen
partuleden invloed kunnen uitoefenen, bepaalt in grote mate welke personen
in het parlement zitting nemen.25 Hierdoor is de invloed van kiezers op de
personele samenstelling van de raad beperkt. Kiezers kunnen weliswaar met
66n voorkeurstem aangeven welke kandidaat zij steunen, maar hiermee veran-
deren zu slechts bij hoge uitzondering de lustvolgorde (Commissie-De Ko-
ning,  1993:  16).
Het lijstenstelsel beinvloedt voorts de relatie tussen politici en burgers. De
kandidaat-raadsleden worden nauwelijks gemotiveerd zich te richten op de
lokale samenleving. Omdat de lijstvolgorde wel, en de uiteindelijke uitslag
van de verkiezingen nauwelijks door individuele raadsleden kunnen worden
beinvloed, worden zu 'verleid' zich vooral op de eigen partij te richten. Hier-
door is volgens de commissie-De Koning (1993: 17) meer sprake van een
relatie partij-kandidaat, dan van een relatie kiezer-kandidaat.
Het vergroten van de invloed van voorkeurstemmen kan twee effecten hebben.
Het vergroot allereerst de invloed van burgers op de samenstelling van de
volksvertegenwoordiging Daarnaast kan een zekere personalisering in de
politiek optreden Door kiezers te overtuigen van hun kwaliteiten, kunnen
raadsleden op 'eigen' kracht een zetel bemachtigen Vaardigheden om in de
eigen partij contacten op te bouwen, zijn niet langer een garantie voor carnere
in de lokale politiek. Het belang van een bestuursstul en communicatieve
vaardigheden wordt daarentegen groter (Becker en Kalma, 1991  55).
Nadat  bij de aanpassing  van de Kieswet  in  1989 het gewicht van voorkeur-
stemmen reeds is vergroot, heeft de commissie-De Koning   (1993:   28)   een
verdergaand voorstel geformuleerd. Een kandidaat die ten minste een kwart
van het aantal stemmen van de kiesdeler verwerft, zou volgens deze commis-
sie direct gekozen moeten zijn Dit advies is door een meerderheid van de
Tweede Kamer overgenomen (Bijzondere commissie Vraagpunten, 1994: 9)
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Districtenstelsel
Raadsleden zijn op tal van punten geen afspiegeling van de kiezers die zij
vertegenwoordigen. De eenzudige samenstelling is volgens Camps (1992: 13-
14) een bedreiging voor een evenwichtige en herkenbare besluitvorming in de
lokale politiek. Mede om deze reden wordt wel gepleit voor de introductie
van een districtenstelsel In iedere wijk of buurt wordt dan 66n raadslid geko-
zen Hiermee wordt een gelijkmatige spreiding van raadsleden over verschil-
lende delen van de stad gewaarborgd. Burgers kunnen daarnaast meer directe
invloed uitoefenen op de samenstelling van de gemeenteraad In een distric-
tenstelsel wordt de band tussen kiezer en gekozene sterker Burgers zouden
'hun' afgevaardigde gemakkelijker kunnen aanspreken; de toegankelukheid van
de lokale politiek lijkt hiermee gediend (Van Tilburg, 1993: 203; Van der Eijk
en Van Praag, 1993a: 18).26 Ten slotte moeten kandidaten kiezers in hun dis-
trictenstelsel mobiliseren en overtuigen (Commissie-De Koning, 1993: 18). In
dit opzicht kan dit voorstel leiden tot een selectie waarin aansprekende figuren
meer kansen hebben (Van der Eijk en Van Praag, 1993a: 18)
in de discussie over de vernieuwing van de politiek stuit introductie van een
districtenstelsel vaak op weerstand Zo staat de evenredigheid in de vertegen-
woordiging onder druk en verdwijnen kleine partuen gemakkelijk van het
politiek toneel Zeker als democratie wordt beschouwd als een systeem waarin
ook minderheden hun opvattingen en wensen kenbaar kunnen maken in het
parlement, zal deze ontwikkeling negatief worden beoordeeld. Voorts kunnen
kanttekeningen worden geplaatst bu het effect van een districtenstelsel. Van
der Eijk en Van Praag (19933: 18) geven buvoorbeeld te kennen, dat het niet
zeker is dat de introductie van een districtenstelsel leidt tot meer aansprekende
politici Partuen zullen kandidaten vooral strategisch inzetten.
Gegeven de bezwaren en twijfels lukt het niet waarschunluk dat binnen
afzienbare tijd een lokaal districtenstelsel wordt geintroduceerd. Een meerder-
heid van de Tweede Kamer heeft bovendien invoering van een landelijk
districtenstelsel verworpen (Bijzondere commissie Vraagpunten, 1993: 8-9),
daarmee lijken de eventuele kansen voor dit stelsel op lokaal niveau verder
verkleind.27

Referendum Haarlem
Alhoewel de wet beslissende referenda niet toestaat, zijn in de raadsperiode
1990-1994 enkele volksraadplegingen georganiseerd Het dubbel-referendum
in Haarlem is hiervan een voorbeeld. Tijdens de college-onderhandelingen in
1990 ontstond geen overeenstemming over de bebouwing van twee 'groenge-
bieden' rond Haarlem De college-partijen besloten hierop de besluitvorming
rond dit strijdpunt voor te leggen aan de bevolking (Hillebrand, 1993: 122-
123).

Hiertoe is op de dag van de Provinciale Staten-verkiezingen een dubbel raad-
plegend referendum georganiseerd. Hoewel de vastgestelde kiesdrempel niet
werd gehaald, heeft het Haarlemse gemeentebestuur de uitslag overgenomen
en afgezien van bebouwing (Hillebrand, 1993: 129)
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Uit de lage opkomst blijkt dat het referendum geen mobiliserende werking
heeft gehad De (kleine) groep kiezers heeft weI direct invloed uitgeoefend op
de politieke besluitvorming. Daarbij lijkt het referendum een zinvolle aanvul-
ling op de representatieve democratie Veel kiezers bleken het standpunt van
hun partij niet te volgen Zo sprak 75% van de PvdA-aanhang zich uit tegen
bebouwing, terwijl de sociaal-democraten voor extra woningbouw hadden
gepleit (Van Holsteyn, 1992: 98). Waar de lokale partijvoorkeur veelal be-
paald wordt door landeluke overwegingen, blukt de kiezers zich bij een
referendum meer laten leiden door hun eigen oordeel over het lokale onder-
werp dat centraal staat

3.3.6  Parlementaire werkzaamheden

In een representatieve democratie vormt het parlement een belangrijk politiek
instituut Volgens normatieve opvattingen vindt in het parlement de finale
politieke besluitvorming plaats. wensen van burgers worden tegen elkaar
afgewogen en vertaald in overheidsbeleid (Thomassen, 1991: 26). Zoals
Kalma (1982: 43) heeft geconstateerd, wordt het parlement vaak beschouwd
als het instrument bij uitstek waarmee de samenleving zichzelf bestuurt.
Waar aan de volksvertegenwoordiging een zo belangrijke rol wordt toege-
dicht, kunnen parlementaire werkzaamheden worden gerekend tot de kernacti-
viteiten in de democratie In de lokale politiek is sprake van raadswerkzaam-
heden. Verschillende gemeenten hebben activiteiten ondernomen om deze
werkzaamheden anders te organiseren Voordat enkele van deze initiatieven
worden besproken, wordt ingegaan op een institutioneel voorstel dat de orga-
nisatie van de raadswerkzaamheden raakt

Wethouders van buiten de raad
Wethouders blijven na hun verkiezing deel uitmaken van de raad. Deze dub-
bele positie van wethouders staat met een zekere regelmaat ter discussie. De
commissie-Van Thijn (1993: 18) heeft bijvoorbeeld gepleit voor wethouders
buiten de raad. Enkele argumenten ondersteunen dit pleidooi Zo worden
verantwoordelijkheden van raad en college duidelijker van elkaar gescheiden.
Door zijn dubbele positie controleert de wethouder als raadslid de voorstellen
die hu als dageluks bestuurder heeft ingediend Voorts leidt de aanwezigheid
van wethouders wellicht onbewust tot fixatie van fracties op de beleidsvor-
ming Wethouders van buiten de raad kunnen deze interne orientatie enigszins
matigen
Daarnaast wordt het mogelijk bij de selectie van kandidaten een duideluker
onderscheid te maken tussen de kwaliteiten die de verschillende posities in de
lokale politiek vereisen Indien fracties niet langer de enige recruteringsbron
zijn, kunnen wethouders vooral worden geselecteerd op hun bestuurlijke
vaardigheden, terwijl raadsleden op basis van hun vertegenwoordigende kwali-
teiten worden gerecruteerd. Voorts wordt het recruteringspotentieel van wet-
houders groter (Derksen, 1992: 74) Volgens de commissie-Van Thijn (1993:
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21) versterkt dit de kwaliteit van het lokaal bestuur Tevens kan wethouders
een zeker loopbaanperspectief worden geboden
Bij de behandeling van het rapport van de commissie-Van Thun heeft de
Tweede Kamer besloten het mogelijk te maken om wethouders van buiten de
raad te benoemen (Bijzondere commissie Vraagpunten, 1993: 2). Het kabinet-
Kok (1994: 18) heeft in zijn regeerakkoord dit voorstel overgenomen
Het voorstel is overigens niet geheel onomstreden. De nieuwe Gemeentewet
heeft het primaat van de raad bevestigd (Boerema, 1994: 78). Uit een onder-
zoek onder raadsleden van grote steden bleek dat een kleine meerderheid van
de respondenten (52%) van oordeel is dat door het raadslidmaatschap van
wethouders dit primaat eenvoudiger is te realiseren (Tops,  1993:  161).  De
fracties kunnen via hun wethouders in een vroegtijdig stadium invloed uitoe-
fenen op de discussies en besluitvorming in het college 28

Simulatiespel Delft
In Delft komt in het begin van de jaren negentig het vraagstuk van regionale
samenwerking op de agenda.29 Dit complexe vraagstuk heeft volgens de raad
grote gevolgen voor de toekomst. Omdat Delft uit verschillende opties kan
kiezen, is afgeweken van de gebruikelijke procedure waarbij ambtelijke voor-
stellen worden bediscussieerd in de commissies en de formele besluitvorming
plaatsvindt in de plenaire raadsvergadering. Deze procedure 'dwingt' raads-
fracties om in een vroegtudig stadium een standpunt in te nemen dat zelden
wordt verlaten Hierdoor vinden in de raad nauwelijks meningsvormende
discussies plaats. Bij ingrupende vraagstukken als regionalisering, kan dit tot
onbevredigende situaties leiden. Als alternatief heeft het Delftse gemeentebe-
stuur met een simulatiespel de meningsvorming over dit thema vormgegeven
Op basis van ronde tafelgesprekken, een imago-onderzoek, rapportages van de
Kamers van Koophandel in Den Haag en Rotterdam, en publikaties, zijn de
voor- en nadelen van de verschillende opties geinventariseerd. Aan de hand
hiervan is het simulatiespel ontwikkeld waaraan alle raadsleden en dienst-
hoofden hebben meegedaan  Er zijn vier sessies georganiseerd waarin iedereen
een specifieke rol en opdracht heeft vervuld. Na het simulatiespel zijn ervarin-
gen uitgewisseld en stellingen over regionale samenwerking besproken
Het simulatiespel heeft effect gehad op de besluitvorming in de gemeenteraad
Aanvankelijk bestond in de raad en in de afzonderlijke fracties grote verdeeld-
heid over de toekomst van Delft. Na het spel waren alle 37 raadsleden het er
over eens dat eerst de kansen van zelfstandig voortbestaan en van samenwer-
king met Den Haag moeten worden onderzocht Het simulatiespel heeft daar-
bij duidelijk gemaakt aan welke voorwaarden deze samenwerking zou moeten
voldoen Deze kennis vereenvoudigde de onderhandelingen met het Haagse
gemeentebestuur
Het simulatiespel heeft de besluitvorming over een belangrijk politiek onder-
werp gestructureerd. Daarbu hebben raadsleden een belangrijke rol kunnen
spelen in de discussie en uiteindelijke standpuntbepaling In dit opzicht is
dankzij deze werkwijze ook de positie van de raad versterkt
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Raadscommissies Amsterdam
Uit het onderzoek van Gilsing (1994: 14) is gebleken dat in veel gemeenten
wordt getracht de inbreng van de lokale volksvertegenwoordiging in de poli-
tieke besluitvorming te vergroten Ook in Amsterdam zun hiertoe enkele
voorstellen geformuleerd Deze richten zich op de werkwijze van de raads-
commissies. Invoering van de 'termunagenda' speelt hierbu een centrale rol.
Op deze agenda staan de belangrijkste politieke onderwerpen. De raadscom-
missies moeten de inhoud van de termijnagenda bepalen Hierdoor kunnen ze
aangeven welke vraagstukken politieke prioriteit hebben en op welke manier
deze vraagstukken ambtelijk moeten worden voorbereid. Via de termijnagenda
kunnen de commissies de werkzaamheden van college en ambtelijk apparaat
sturen Zo kunnen de raadsleden een grotere invloed uitoefenen op de voor-
bereiding van het gemeentelijk beleid (Amsterdam, 1993b: 6-7)
In het voorstel om de termijnagenda aan te passen, is ook aandacht geschon-
ken aan het tijdstip en de wijze waarop de bevolking bij de gemeentelijke
besluitvorming betrokken zou kunnen worden De beleidsvoorbereiding zou
ook overgelaten kunnen worden aan maatschappeluke organisaties en betrok-
kenen; de raad beperkt zich dan tot de formele besluitvorming. De commissie
kan via de agenda ook besluiten bevoegdheden aan betrokkenen over te dra-
gen. Maatschappelijke organisaties zouden dan niet alleen de beleidsvoorberei-
ding ter hand nemen, maar ook worden gemachtigd om beslissingen te nemen
en deze uit te voeren (Gemeente Amsterdam, 1993b: 10-11)
Naast een versterking van de beleidsbepalende rol van de raad, was de aan-
passing van de werkwijze van de commissies gericht op het vergroten van
betrokkenheid van burgers bij het beleidsproces Dit tweede aspect van de
aanpassing van de termijnagenda heeft in de praktijk echter geen betekenis
gehad.30

Raadsinformatiesysteem Den Haag
Informatie speelt een belangrijke rol in het raadswerk Door de raad meer en
beter informeren zou deze meer invloed kunnen uitoefenen op het verloop van
beleidsprocessen Raadsinformatiesystemen kunnen dit streven ondersteunen
In  1987  is de gemeente  Den Haag gestart  met de ontwikkeling  van  een  der-
gelijk systeem (Visser, 1989: 12-13).
Het Haagse raadsinformatiesysteem is een databank waarin alle relevante
gemeentelijke stukken, varierend van ambteluke nota's, verslagen van raads-
en commissievergaderingen tot concrete verordeningen en externe publikaties,
zijn opgeslagen. Met het raadsinformatiesysteem kunnen raadsleden zich snel
en volledig informeren (Gemeente Den Haag, 1992a: 12), Met 66n druk op de
knop kunnen ze weten wat er over een bepaald onderwerp is geschreven,
gezegd en voorgesteld
In de toekomst kunnen gemeenten hun raadsinformatiesystemen aan elkaar
koppelen Daarnaast kan het systeem toegankelijk worden gemaakt voor
burgers. Den Haag heeft zich in eerste instantie gericht op de verdere ontwik-
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keling van de databank voor raadsleden en de gemeenteluke organisatie (Ge-
meente Den Haag, 1992a: 12)
Het Haagse raadsinformatiesysteem is stapsgewijs ontwikkeld Ook het aantal
aansluitingen is geleidelijk toegenomen.  In  1992  kent het systeem  200  aan-
sluitingen, deze bevinden zich bij fractiekamers, secretariaten van de leden
van het college van B&W, gemeenteluke diensten en het gemeenteluke infor-
matiecentrum (Gerneente Den Haag,  1992a: 11) Gemiddeld wordt 66n  uur per
week gebruik gemaakt van het raadsinformatiesysteem, waarbu vooral interne
informatie wordt geraadpleegd. Gebruikers tonen zich over het geheel geno-
men tevreden over het Haagse raadsinformatiesysteem (Gemeente Den Haag,
1992b: 10-12)
Raadsinformatiesystemen ondersteunen vooral raadsleden Doordat alle infor-
matie over het verloop van beleidsprocessen wordt opgeslagen, kunnen zij het
college van B&W eenvoudiger controleren. Omdat ook moties, stemverhou-
dingen en mondelinge toelichtingen worden opgeslagen in de databank, kun-
nen raadsleden het systeem gebruiken ter voorbereiding van raads- en com-
missievergaderingen (Visser, 1989: 13).

Raadsonderzoek Arnhem
In  1990  publiceert Vrij Nederland een artikel  over de politieke cultuur  van
Arnhem Het geschetste beeld van een maatschappelijk geisoleerde politiek,
gekonkel, machtspolitiek, partij-politieke benoemingen en mannetjesmakeru,
zorgt in Arnhem voor grote commotte. Er wordt een onderzoekscommissie uit
de raad ingesteld (Gemeente Arnhem, 1991: 3-4). Deze commissie voert een
zelfonderzoek uit naar het functioneren van de raad
Het onderzoek spitst zich toe op vier aspecten: de uitvoering van de toezicht-
houdende taak van de raad, de benoeming van ambtenaren, de dubbelfuncties,
en de niet direct zichtbare invloed op de democratische procesgang Ten
behoeve van het onderzoek zijn allerlei gemeenteluke dossiers bestudeerd
Daarnaast zijn ambtenaren, oud-ambtenaren en ex-politici ondervraagd. In juli
1991 presenteert de onderzoekscommissie haar bevindingen in het rapport
'Arnhem bijvoorbeeld. '

(Gemeente Arnhem, 1991).
In het rapport worden op enkele punten harde conclusies getrokken Zo is de
commissie van mening dat 'de raad vaak te laat, te weinig en (soms) mislei-
dend of onjuist is geinformeerd door het college' (Gemeente Arnhem, 1991:
128) Hoewel de commissie beseft dat een aanpassing van spelregels geen
garantie is voor een verandering van de politieke cultuur, zijn enkele voorstel-
len geformuleerd om de positie van de raad te versterken (Gemeente Arnhem,
1991: 134).In Arnhem heerst tevredenheid over het onderzoek. Ondanks de
tijdsinvestering is volgens de voorzitter van de commissie het onderzoek een
zinvolle invulling van de toezichthoudende taak van de gemeenteraad De
commissie zou onafhankelijk van partijpolitieke tegenstellingen tot een zorg-
vuldig oordeel zijn gekomen over het functioneren van zowel college-, als
raadsleden (Gemeente Arnhem, 1991: I-III).
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3.3.7    Voorbereiding  van  beleid

De besluitvorming in het parlement garandeert niet dat de opvattingen van
burgers worden weerspiegeld in het beleid van de overheid (Maarse, 1989:
148) Ook de verschillende activiteiten in het beleidsproces zun hierop van
invloed. Zij vormen daarmee een wezenlijk onderdeel van het democratisch
proces (zie: Thornassen, 1991: 26). In het lokale beleidsproces worden onder
andere kansen en bedreigingen voor een gemeente in kaart gebracht, worden
mogelijke reacties op deze ontwikkelingen geinventariseerd en wordt met
betrokkenen overleg gevoerd over deze reacties Al deze activiteiten kunnen
worden gekarakteriseerd als de voorbereiding van het beleid (zie: Hoogerwerf,
1989: 24). In het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing zijn ver-
schillende initiatieven genomen om de organisatie van de beleidsvoorbereiding
aan te passen. Onderstaande voorbeelden illustreren deze pogingen

Verkeerscirculatieplan in Deventer
Uit een onderzoek van de gemeente Deventer bleek dat 70% van alle klachten
van burgers over hun directe woon- en leefomgeving betrekking heeft op
verkeersproblemen (Gemeente Deventer, 1993a: 1) Voorstellen om deze
verkeersproblemen op te lessen zijn door een gebrek aan maatschappelijk
draagvlak vaak echter weinig effectief Om dit draagvlak te vergroten heeft
het Deventer gemeentebestuur de voorbereiding van het verkeersbeleid in
handen gelegd van de bevolking (Gemeente Deventer, 1993a: 2-3) Bewoners
hebben 'buurtverkeerscirculatieplannen' kunnen formuleren Hiervoor hebben
ze problemen, knelpunten en oplossingen in hun buurt geinventariseerd. Ver-
volgens hebben buurtbewoners gezamenlijk bepaald welke verkeersmaatrege-
len voor hun wijk wenseluk zijn. Alle maatregelen waren toegestaan, mits zij
pasten binnen het algemene kader van de gemeente, en financieel uitvoerbaar
ziln

Voor het formuleren van de verkeerscirculatieplannen zijn alle buurtbewoners
uitgenodigd Tudens werkvergaderingen vindt de inventarisatie van problemen
en wensen plaats Op basis hiervan wordt op een tweede avond het 'maatre-
gelenplan' opgesteld Andere burgers worden over dit plan geinformeerd.
Wanneer deze fundamentele bezwaren hebben, wordt een nieuwe werkver-
gadering belegd Wanneer consensus ontstaat, bekrachtigt B&W het verkeers-
circulatieplan (Gemeente Deventer, 1993a: 2).
Bij het opstellen van de verkeerscirculatieplannen trekt het college van B&W
zich terug uit het beleidsproces. Het stelt 66n algemene richt'Un vast en be-
perkt zich vervolgens tot het accorderen van het plan waarover maatschappe-
luke consensus bestaat Burgers zijn zo verantwoordelijk geworden voor de
voorbereiding van het verkeersbeleid in hun eigen buurt. Naast het actief
betrekken van bewoners bij het verkeersbeleid, hoopt het gemeentebestuur dat
het draagvlak voor verkeersmaatregelen groter wordt
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Workshop autoluw Culemborg
Evenals in andere gemeenten met een oude toeristische kern, wordt het ge-
meentebestuur van Culemborg geconfronteerd met grote weerstand wanneer
het voorstelt het parkeren op de historische markt te beperken (Tops, 1994:
168)

Na  protesten van winkeliers maakt het gemeentebestuur  in  1989 een nieuwe
start Dit is voor de bewoners van de oude binnenstad reden contact te zoeken
met de plaatselijke middenstand De bewoners, georganiseerd in het Bewoners
Overleg Binnenstad, zijn voorstanders van een autovrue binnenstad en zun
bereid af te zien van het 'parkeren voor de deur' Er wordt een overleg geor-
ganiseerd tussen de Middenstandsvereniging Culemborg en bewoners, hetgeen
leidt tot een gemeenschappelijk gedragen voorstel In een 'workshop' bespre-
ken betrokkenen en het gemeentebestuur dit voorstel. Daarbij worden niet
alleen de plannen toegelicht en becommentarieerd, maar wordt direct gezocht
naar compromissen voor twistpunten. De workshop werpt vruchten af Plan-
nen  die  in   1986  nog op grote weerstand stuitten, worden  na de workshop
ondersteund door verschillende belanghebbenden Er komt een plan voor het
terugdringen van het autoverkeer in de binnenstad van Culemborg, dat door
alle betrokken partijen wordt geaccepteerd. Met de organisatie van de works-
hop is een langslepend conflict over het gemeentelijk beleid opgelost. De
actieve betrokkenheid van verschillende belanghebbenden bij de beleidsvoor-
bereiding heeft aan deze oplossing bijgedragen  (Van den Brink,  1993:  22-23).

Amhemse kijk op de wijk
In 1991 formuleert het Arnhemse gemeentebestuur een actieprogramma voor
de oude wijken. Deze notitie valt niet in goede aarde; wijk-organisaties wei-
geren te praten   over het actieprogramma (Gemeente Arnhem,   1993:   1).   Het
gemeentebestuur kiest daarop voor een andere weg en besluit om in samen-
werking met direct betrokken bewoners wijkplannen te formuleren Voor dit
doel worden wukplatforms opgericht, die wijkplannen opstellen. Daarvoor
inventariseren ze knelpunten en mogelijkheden van verschillende wijken. Ver-
volgens wordt een wukperspectief geformuleerd, dat het kader vormt voor
oplossingen voor de knelpunten Op basis van deze zoektocht worden maat-
regelen geformuleerd om de leefbaarheid in de wuken te verbeteren. Deze
plannen worden met buurtbewoners besproken Ten slotte wordt met verschil-
lende betrokken partijen onderhandeld over de verschillende maatregelen uit
de  wijkplannen.  In het najaar  van 1993 volgt het officiele startsein  voor  de
uitvoering  van deze plannen (Gemeente Arnhem,  1993:  2-4).
'Met elkaar' in plaats van 'tegen elkaar' is het motto van de samenwerking
tussen gemeente en wijkplatforms. Met deze samenwerking streeft het Arn-
hemse gemeentebestuur verschillende doelstellingen na. Zo wil men de in-
vloed van burgers op de totstandkoming van het gemeentelijk beleid vergro-
ten Daarnaast wordt samenwerking beschouwd als een noodzakeluk voor-
waarde om de problemen in oude wuken aan te pakken Ten slotte kan met de
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wijkplatforms een permanente dialoog tussen gemeenten en bewoners tot
stand komen (Gemeente Amhem, 1993: 2-3)
Naar aanleiding van de discussies in de wukplatforms is het Arnhemse be-
stuur tot de conclusie gekomen dat de werkwijze van de ambte'Uke organisa-
tie moet worden aangepast Om effectief te kunnen opereren moeten de ge-
meentelijke vertegenwoordigers over bevoegdheden beschikken om afspraken
met buurtbewoners te maken Daarnaast krijgen de wijkplatforms een wijk-
budget, dat na uitvoering van de wijkplannen vrij kan worden besteed Voorts
is in iedere gemeentelijke dienst een contactpersoon aangewezen om verzoe-
ken van wijkplatforms af te handelen (Gemeente Arnhem, 1993: 5-6)
Over de Arnhemse kijk op de wijk tonen zowel burgers als gemeentebestuur
zich tevreden (Scholten, 1994: 26-27). In Klarendal wordt het overleg bijvoor-
beeld gewaardeerd, omdat de bereidheid is ontstaan om elkaars problemen te
bespreken en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken (Gemeente Arnhem,
1993:  4)

Tilburgs Model
Midden jaren tachtig ontstaat veel aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe
gemeenteluke organisatiemodellen (Van der Molen, 1992: 19). Mede ingege-
ven door de noodzaak tot bezuinigingen doen zich enkele ingrupende veran-
deringen voor in het bestuurs- en beheersinstrumentarium van de gemeen-
telijke organisatie. Tilburg kiest hierbij voor een organisatiestructuur waarin
een produktgerichte en doelmatige werkwijze van de ambtelijke organisatie
centraal staat Met het zogenaamde Tilburgs Model wordt een concept ontwik-
keld waarmee de organisatieverandering gestalte krugt (Schalken, 1993: 4-6)
Zelfbeheer en contractmanagement vormen de twee centrale instrumenten van
het Tilburgs Model. De min of meer zelfstandige gemeentelijke vakdiensten
beschikken over een eigen begroting en beleidsverantwoordelijkheid. Uit-
gangspunt voor het contractmanagement is een scherpe scheiding van verant-
woordelijkheden tussen politiek enerzijds en ambtelijk management ander-
zijds. In de contracten worden afspraken gemaakt tussen politici en manage-
ment over de te leveren diensten en de beschikbare middelen. Op deze manier
worden de zelfstandige vakdiensten 'op afstand gestuurd' door de politiek
(Schalken, 1993: 5).31
De informatie-uitwisseling tussen politiek en ambtelijke organisatie speelt een
cruciale rol in het Tilburgs Model. Met managementrapportages wordt inzich-
teluk of de diensten voldoen aan hun verplichtingen, en welke inzet van
middelen daarvoor noodzakelijk is geweest. Periodieke evaluatie van de
output van diensten vormt een voorwaarde om de politieke verantwoordelijk-
heid te kunnen realiseren. Met het Tilburgs Model wordt gepoogd de effecti-
viteit en de efficiency van de gemeentelijke organisatie te vergroten. Daar-
naast krijgt de gemeenteraad met de nieuwe sturingsinstrumenten meer mo-
gelijkheden de totstandkoming van het strategisch beleid te beinvloeden. Ver-
sterking van de positie van de gemeenteraad is ook 66n van de belangrijkste
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doelstellingen geweest van de ontwikkeling van het Tilburgs Model (Arntzen,
1992: 91)

Welzijnsindex Enschede
Aan het einde van de jaren tachtig bestaat in de raad van Enschede het idee
dat welzijnsmiddelen vooral op grond van eerdere begrotingen worden ver-
deeld. Op 'welzijnsvragen' in nieuwe wijken, of op ontwikkelingen in bepaal-
de gebieden kan onvoldoende worden ingespeeld (Gemeente Enschede, 1991).
De rijksbezuinigingen waarmee het gemeentebestuur wordt geconfronteerd,
zijn aanleiding een nieuwe methode voor de verdeling van middelen te ont-
wikkelen Twee politiek bepaalde doelstellingen staan hierbu centraal. In elke
wijk moet een aantal basisvoorzieningen worden gerealiseerd, daarnaast moe-
ten achterstandsgebieden extra aandacht krijgen Om binnen dit kader tot een
optimale verdeling van de beschikbare middelen te komen, is de welzijnsindex
ontwikkeld. Met deze index wordt voor elke wijk het relatieve welzijnsniveau
vastgesteld Deze index is opgebouwd uit acht indicatoren, waaronder werk-
loosheid, 66n-oudergezinnen en het percentage woningzoekenden Door een
koppeling van gemeentelijke gegevens is een welzijnsindex voor de stad
geconstrueerd. Voor iedere postcode-gebied wordt met de welzijnsindex de
maatschappelijke achterstand vastgesteld (Gemeente Enschede, 1986: 38-58)
Lokale politici hebben met de index een geobjectiveerd en toetsbaar criterium
voor de verdeling van welzijnsgelden. Door welzijnsgelden op basis van deze
index te verdelen, hoopt men dat deze middelen terecht komen bu de wijken
met grote maatschappelijke achterstand De welzunsindex fungeert ook als
meetinstrument en streefgetal. Met de index worden beleidsdoelen geformu-
leerd en effecten van de beleid vastgesteld. De politieke besluitvorming wordt
niet alleen doorzichtiger en voorspelbaarder, maar kan ook beter worden
geevalueerd (Huigen en Schalken, 1994: 184-185)

Basiskwaliteit Tilburg
In 1989 presenteert het Tilburgse gemeentebestuur het Stadsbeheersplan,
waarin de leefbaarheid in de verschillende wijken centraal staat Volgens het
gemeentebestuur moet iedere wijk aan enkele minimale kwaliteitsnormen
voldoen, vastgelegd in de norm 'basiskwaliteit' (Gemeente Tilburg, 1992a: 2)
Het meetinstrument basiskwaliteit is een kengetal, dat zowel bij de voorberei-
ding als bij de evaluatie van gemeentelijk beleid wordt gebruikt. Bij het bepa-
len van de basiskwaliteit worden drie perspectieven bekeken: het voorzienin-
genniveau, het oordeel van bewoners en de kansen en bedreigingen van wiJ-
ken (Gemeente Tilburg, 1992a: 6).
Om de verschillende aspecten van de leefkwaliteit te bepalen, worden 'objec-
tieve', statistische gegevens van gemeenteluke diensten gebruikt. Daarnaast
worden 'subjectieve' opvattingen en meningen van burgers in ogenschouw
genomen Zo worden buurt- en wuksignalementen en resultaten van enqu6tes
gebruikt, om de door burgers ervaren basiskwaliteit vast te stellen
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In het eerste onderzoek naar de basiskwaliteit zijn de 200 Tilburgse buurten
op basis van 40 criteria beoordeeld. Uiteindelijk is in 42 Tilburgse buurten de
basiskwaliteit als onvoldoende getypeerd; zij zijn aangewezen als kwetsbare
gebieden Deze gebieden zijn beschreven, zodat de Tilburgse raad gerichte -
maatregelen kan nemen (Gemeente Tilburg, 1992b: 54-64)
Het meten van de basiskwaliteit staat in Tilburg nog in de kinderschoenen
Het gemeentebestuur (1992a: 14-15) wil het meetinstrument verder uitbouwen,
zodat het op een meer gefundeerde manier maatregelen voor bepaalde buurten
kan nemen Daarnaast wil men het instrument gebruiken als monitor om
ontwikkelingen die de kwaliteit van wijken bedreigen, op te sporen waardoor
het beleid hierop direct kan inspelen

Onderzoek wijkbeheer Nijmegen
In 1989 heeft het Numeegse gemeentebestuur een start gemaakt met het wilk-
en buurtbeheer Om het effect van het wijkbeheer zo groot mogelijk te laten
zijn, is eerst een onderzoek uitgevoerd naar de problemen van de wijken. Op
grond van dit onderzoek kunnen buurten worden geselecteerd waar de aanpak
van problemen het meest urgent is
Voor het 'onderzoek wijkbeheer' is een projectgroep geformeerd, waarin de
gemeente, woningbouwverenigingen, een overkoepelende welzijnsinstelling en
dito orgaan van bewoners- en belangenorganisaties zijn vertegenwoordigd Er
is een checklist van kwaliteitsindicatoren opgesteld, die zijn geconcentreerd
rond twee centrale aspecten van de leefbaarheid: de kwaliteit van de fysieke
woonomgeving en het sociale woonklimaat Het onderzoek resulteert in een
korte karakterisering van wijken waarin de belangrijkste problemen zijn aan-
gegeven (Gemeente Nijmegen, 1990b: 9-18)
Voor de onderbouwing van het beleid is gezocht naar samenhang in de pro-
blemen van wijken. Hiervoor zijn vier modellen ontwikkeld waarin achtereen-
volgens de situatie op de woningmarkt, de sociale-economische positie van
bewoners, de demografische ontwikkelingen en de kwaliteit van de woonom-
geving centraal staan. Met deze 'verklaringsmodellen' worden de oorzaken van
de problemen inzichtelijk (Gemeente Numegen, 199Ob: 21-36)
Op grond van het onderzoek naar de sterke en zwakke kanten van de buurten
heeft het Nijmeegse gemeentebestuur maatregelen kunnen nemen die aanslui-
ten bij aard, intensiteit, oorzaak en ontwikkelingen van problemen in een
buurt Met deze gefundeerde maatregelen, waarbij bewoners, woningbouw-
corporaties, politie en welzijnsinstellingen betrokken zijn geweest, hoopt het
gemeentebestuur de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de wijken te
verbeteren

3.3.8  Implementatie van beleid

Het effect van beslissingen die in de politiek worden genomen, wordt voor
een deel bepaald door de wijze waarop de uitvoering van het beleid is geor-
ganiseerd De implementatie van het beleid is daarom 66n van de kernactivi-
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teiten in de lokale democratie. Maarse (1989: 149) heeft de uitvoering van het
beleid omschreven als het toepassen van de middelen van een beleid. Het
ambtelijk apparaat speelt een vooraanstaande rol in de beleidsuitvoering.
Gemeenteluke diensten en instellingen zijn vaak verantwoordelijk voor het in
de praktijk brengen van de maatregelen die in het democratisch proces zijn
overeengekomen Daarnaast vormt de dienstverlening aan burgers een belang-
rijk aspect van de uitvoering.
De laatste decennia wordt steeds vaker erkend dat niet alleen overheidsor-
ganisaties zijn betrokken bu de uitvoering van het beleid In een samenleving
die zich kenmerkt door complexiteit en wederzijdse afhanke'Ukheden (In 't
Veld, 1992: 216), leveren maatschappelijke organisaties, bedrijven en belang-
hebbenden een belangrijke bijdrage aan het in de praktuk brengen van over-
heidsbeleid. De uitvoering van het beleid vindt ten dele plaats in maatschap-
pelijke netwerken (Bekkers, 1993: 73)
In het proces van politieke en bestuurluke vernieuwing zijn ook initiatieven
genomen die zich richten op de wijze waarop het overheidsbeleid wordt
uitgevoerd. Bij enkele van deze initiatieven staat de organisatie van het amb-
teluk apparaat centraal. Andere richten zich op het functioneren van maat-
schappelijke netwerken. BU deze laatste initiatieven zijn beleidsontwikkeling
en uitvoering nauwelijks nog van elkaar te onderscheiden. De uitvoering en
ontwikkeling vinden veelal gelijktijdig plaats en zun sterk met elkaar ver-
vlochten. Bij deze initiatieven blijft de rol van burgers en maatschappelijke
organisaties vaak niet beperkt tot het strikt uitvoeren van maatregelen die in
de raad zijn overeengekomen

Ein-lokettensysteem Amersfoon
In veel gemeenten wordt gestreefd naar een klantvriendelijke overheid
Amersfoort is hiervan een voorbeeld. De aandacht voor de klantvriendelijk-
heid is deze stad vooral ingegeven door de snelle bevolkingsgroei. Terwijl
Amersfoort is gegroeid, heeft de gemeentelijke organisatie zich nauwelijks
ontwikkeld Hierdoor doen zich te veel problemen voor in de dienstverlening
(Van der Molen, 1992: 77). Ambtenaren met veel publiekscontacten hebben te
kennen gegeven dat afdelingen, personen en diensten moeilijk bereikbaar zijn
voor burgers Bovendien ontbreekt vaak de informatie om de vragen van bur-
gers te kunnen beantwoorden en bestaan er onduidelijkheden over de verde-
ling van taken, functies en verantwoordelukheden. Ten slotte moeten burgers
voor de levering van 66n dienst vaak meerdere gemeentelijke instellingen
inschakelen (Van der Molen, 1992: 80).
Voor een betere dienstverlening wordt aanpassing van attitudes, gedrag en
motivatie van ambtenaren noodzakelijk geacht. Daarnaast zou een reorganisa-
tie kunnen bijdragen aan een meer klantvriendeluke overheid. In dit kader zijn
ambtelijke loketten geconcentreerd. In Amersfoort bestaan nog drie clusters
van loketten: Burgerzaken, Bouw & Wonen en Sociale Zaken. Alle gemeen-
telijke diensten en produkten die betrekking hebben op deze terreinen, zijn bij
66n balie te verkrijgen (Van der Molen, 1992: 82)
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Het 66n-lokettensysteem heeft geleid tot een snellere levering van gemeente-
luke produkten en diensten. Met de reorganisatie is ook de interne bedrufs-
voering gestructureerd. Integratie van loketten vereist een zekere afstemming
tussen afdelingen, diensten en instellingen. Concentratie leidt daarbij tot
schaalvoordelen voor de gemeente (Van der Molen, 1992: 82)

Wijkaanpak Deventer
Volgens het Deventer gemeentebestuur (1992: 1) 'weten burgers beter dan wie
ook wat er in hun buurt moet gebeuren' Bij het nemen en uitvoeren van
beslissingen moeten zij 'onderhandelingspartner' zijn voor de overheid. In
1992 is hiervoor de Deventer wukaanpak ontwikkeld, zodat burgers meer
verantwoordelijkheden krijgen voor ontwikkelingen in hun directe woon- en
leefomgeving In samenspraak met zogenaamde 'wijkambtenaren' worden
problemen en oplossingen aangekaart bu gemeentelijke diensten en instellin-
gen Samen met burgers en maatschappelijke organisaties brengen deze de
oplossingen in de praktijk
In de Deventer wijkaanpak formuleert een panel, dat bestaat uit personen die
betrokken zijn bij de wijk, een scenario voor de wuk Op basis van een inven-
tarisatie van ter plaatse levende wensen en verlangens is het scenario ontwik-
keld Vervolgens wordt een wukteam geformeerd, waarin bewoners, winke-
liers, ondernemers en gemeentelijke diensten zijn vertegenwoordigd. Dit wijk-
team stelt een wijkplan op (Gemeente Deventer, 1992: 4-5).
Het wijkplan wordt op openbare bijeenkomsten besproken en goedgekeurd
door het college van B&W Hiermee ontstaat een 'partnership' tussen bevol-
king, stadsbestuur en gemeenteluke instellingen Taakgroepen, waarin burgers
zijn vertegenwoordigd, voeren de maatregelen van het wijkplan uit. Om niet
alle activiteiten in het keurslijf van het wijkplan te persen, bluft een deel van
het wijkbudget beschikbaar voor spontane initiatieven van burgers Bovendien
kan het wijkteam bij meerderheid het wijkplan enigszins bijstellen. Na 66n
Jaar rapporteren wijkteam en taakgroepen aan de buurt (Gemeente Deventer,
1993b)

De reacties op de Deventer wijkaanpak zijn positief Dit initiatief is volgens
de gemeente Deventer (1993c: 2) geslaagd in zijn opzet De aanpak van
verloedering en verval in wijken verloopt succesvol nu burgers worden ge-
stimuleerd zelf actie te ondernemen om de leefbaarheid van hun wijk te
verbeteren De samenwerking tussen gemeentelijke diensten en burgers zorgt
voor een betere service vanuit de ambteluke organisatie Ten slotte draagt
volgens het Deventer gemeentebestuur (1993b) de wijkaanpak bij aan een
grotere zeggenschap van, en verantwoordelukheid voor burgers

Wijkgericht werken Utrecht
Utrecht heeft met het model van 'wijkgericht werken' inhoud willen geven aan
de gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, maatschappeluke organi-
saties en gemeentebestuur Burgers krugen een rol in de totstandkoming en
uitvoering van het beleid in hun directe woon- en leefomgeving. Om dit
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proces in goede banen te leiden, zijn in acht buurten wijkbureaus geformeerd.
Deze zijn verantwoordelijk voor het beheer van wijkbudgetten en de uitvoe-
ring van de wijkprogramma's Deze programma's zijn gebaseerd op een 'wijk-
perspectief, waarin een samenhangende visie op de ontwikkeling van de
betreffende wuk tot uitdrukking komt De wijkperspectieven zijn door de raad
getoetst aan de randvoorwaarden, zoals deze in het stedelijk programma zijn
vastgelegd. De gemeenteraad heeft daarnaast raadscommissies per wijk inge-
steld, die twee maal per jaar vergaderen over ontwikkelingen in 'hun' wijk
(Gemeente Utrecht,   1991:  4-7)
Bij het wijkgericht werken is de sturende rol van de politiek beperkt. Niet de
gemeenteraad, maar de wijkbureaus vervullen een centrale rol in het beleids-
proces Deze ontwikkelingen kunnen bezwaren oproepen, omdat het zicht van
de raad op concrete maatregelen vermindert Met een goede informatie-uitwis-
seling tussen politiek en wijkbureaus verwacht het Utrechtse gemeentebestuur
dit bezwaar weg te nemen (Gemeente Utrecht,  1991:  11).
Het wijkgericht werken wil burgers en maatschappeluke organisaties actief
betrekken bij de ontwikkeling, bestuitvorming en uitvoering van het beleid dat
hen direct raakt Hierdoor kan in beleidsprocessen gebruik worden gemaakt
van de deskundigheid en ervaring van direct betrokkenen Op deze manier
hoopt het Utrechtse gemeentebestuur meer succes te hebben bij de aanpak van
problemen in oudere wuken Bovendien krijgen burgers zo meer invloed op
ontwikkelingen in hun directe leefomgeving (Gemeente Utrecht, 1991: 4)

Ze[jbeheer Woensel-West
Woensel-West is een Eindhovense wijk, waar vooral minder-draagkrachtigen
wonen Omdat de kwaliteit van de woningen slecht is, trekken mensen met
een baan vaak snel weg. Om deze ontwikkeling te keren, wil het gemeente-
bestuur alle woningen slopen en vervangen door nieuwbouw Na protest van
verschillende straatcomit6s is tot renovatie overgegaan. De verbeterde wonin-
gen resulteren niet in een beter leefklimaat.  In 1985 wordt Woensel-West een
'probleem-cumulatie-gebied' (SEV, 1991: 8)
De huurdersvereniging Woensel-West pleit voor een experiment met zelfbe-
heer Het gemeentebestuur stemt hiermee in en de huurdersvereniging neemt
het beheer van 200 woningen op zich. De vereniging, waarin vrijwilligers
actief zijn, wordt verantwoordelijk voor de afhandeling van kleine klachten,
het onderhoud van verhuizingen en het herstel van schade door vandalisme
Het gemeentelijk woonbedrijf blijft verantwoordelijk voor het grote onder-
houd, de woningtoewijzing en de huurincasso.
Na 66n jaar zijn alle gemeentewoningen overgedragen aan de huurdersvereni-
ging. Het experiment stemt iedereen tot tevredenheid De vereniging heeft
meer leden gekregen Het aantal verhuizingen en de leegstand zun afgenomen
Bovendien zun de kosten voor het onderhoud gedaald. Ten slotte heeft het 'er
alle schijn van dat zelfbeheer de betrokkenheid van huurders bij hun woning
en buurt heeft vergroot' (SEV, 1991  20).
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Het zelfbeheerproject in Woensel-West verenigt twee doelstellingen. Naast
bestruding van verloedering, vandalisme en vervuiling van de wijk, krijgen
bewoners een grotere zeggenschap over hun woningen en over hun buurt.
Door de uitvoering van een deel van het woningbeleid te vermaatschappelij-
ken, neemt de effectiviteit van dit beleid toe (Depla en Monasch, 1994b: 92-
93).

Premie-op-actie; opzoomeren in Rotterd(un
In de Rotterdamse Opzoomerstraat hebben burgers zelf actie ondernomen om
de vervuiling van hun straat aan te pakken. Ze zijn met een zekere regelmaat
hun straat gaan vegen, ze onderhouden de gemeenschappelijke bloembakken
en ze hebben extra verlichting in de straat aangebracht Andere straten hebben
het voorbeeld van de bewoners van de Opzoomerstraat gevolgd. Het 'opzoom-
eren' is een begrip geworden (Gemeente Rotterdam, 1993c: 1)
Pogingen de leefbaarheid van de eigen straat of buurt te verbeteren, bluven
vaak beperkt tot incidentele, toevallige acties Bovendien ontmoeten deze
spontane acties nogal eens weerstand bij gemeentelijke diensten, omdat ze niet
zonder meer aansluiten bij hun routines en standaardprocedures. Met de cam-
pagne 'premie-op-actie' heeft het Rotterdamse gemeentebestuur het 'opzoom-
eren' willen stimuleren Bewoners die zich actief in zetten voor de verbetering
van hun woonomgeving ontvangen een premie; een Opzoomerzegel. Met deze
zegel, die ongeveer 3 000 gulden waard was, kunnen bewoners een gemeen-
telijke service, produkt of dienst kopen. BU de dienst Gemeentewerken kun-
nen bloembakken, planten of sierbestrating worden gekocht, terwijl de Reini-
gingsdienst voor 66n zegel  een half jaar lang extra veegt.  Voor 1993 heeft het
gemeentebestuur 66n miljoen gulden gereserveerd voor dit project. Naast het
verstrekken van zegels, is vier jaar lang een Opzoomerprijs uitgekeerd aan de
bewonersgroep die de meeste activiteiten heeft ontwikkeld. De prijswinnaars
mogen voor 5.000 gulden aan gemeentelijke diensten of produkten aanschaf-
fen (Gemeente Rotterdam, 1993c:  5). De campagne  is  in de zomer  van  1994
afgesloten met een grote Opzoomerdag
De doelstelling van de campagne 'premie-op-actie' is drieledig geweest Aller-
eerst is getracht de betrokkenheid van burgers bu het beheer van hun eigen
straat en buurt te vergroten. Deze betrokkenheid heeft ten dienste gestaan van
de tweede doelstelling: de effectieve aanpak van de vervuiling en verpau-
pering van straten en wijken. Ten slotte heeft men de dienstverlening willen
verbeteren De diensten die op grond van de Opzoomerzegels acties onderne-
men, hebben op verzoeken van straatbewoners moeten reageren Dit veronder-
stelt klantvriendelijkheid en maatwerk (Gemeente Rotterdam, 1993b: 2)

3.3.9  Evaluatie van beleid

Volgens Kalma (1982: 19) laat een democratische samenleving zich niet
eenvoudig sturen door de politiek In een democratie kunnen mensen hen
onwelgevallige beslissingen ontduiken of ontwijken. Een democratische over-
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heid kan naleving van normen vrijwel nooit permanent afdwingen. Tops
(1994: 70) spreekt van burgers die zich hebben geemancipeerd ten opzichte
van het openbaar bestuur. Hierdoor resulteren overheidsmaatregelen niet altijd
in het vooraf gewenste effect. Ook het functioneren van het ambtelijke appa-
raat zorgt hiervoor Ambtelijke diensten en instellingen zon geen neutrale
organisaties, die loyaal beslissingen uitvoeren zoals deze door politieke orga-
nen zijn genomen Diensten en instellingen hebben zelf ook bepaalde belan-
gen, die kunnen botsen met die van andere onderdelen van de ambtelijke
organisatie Volgens Rosenthal (1988: 6) vindt vrijwel voortdurend een bu-
reaupolitieke strijd plaats. De uitkomst van deze strijd is van invloed op de
uiteindelijke effecten van het overheidsbeleid Maarse (1989: 153) constateert
dan ook, dat het overheidsbeleid tijdens de uitvoering tot stand komt. Niet
alleen ambteluke organisaties strijden over de wijze waarop het overheidsbe-
leid wordt uitgevoerd. Ook belanghebbenden beinvloeden gedurende het
gehele proces de uitkomsten van het overheidsbeleid.
In een situatie waar actoren buiten de politiek mede vorm geven aan de uit-
voering van het overheidsbeleid en burgers zich eenvoudig kunnen onttrekken
aan dit beleid, is het niet zeker dat het overheidsbeleid resulteert in de effec-

ten die werden beoogd met de maatregelen die in het democratisch proces
waren overeengekomen. Deze constatering, die sinds de jaren zeventig ge-
meengoed is geworden (zie: Maarse, 1989: 148), maakt het zinvol effecten
van overheidsbeleid en prestaties van ambtelyke organisatie te evalueren
Deze evaluatie vormt de negende kernactiviteit in de lokale democratie. Met
verschillende initiatieven is getracht de organisatie van de evaluatie te ver-
nieuwen

Kwaliteitspanel Rotterdam
In 1991 heeft het Landelijk Centrum Opbouwwerk (LCO)32 het kwaliteitspanel
opgericht. Dit panel, samengesteld uit leden van plaatseluke maatschappeluke
organisaties, onderzoekt de dienstverlening op lokaal niveau Bij deze 'kwali-
teitsverkenning' staat de optiek van de gebruikers centraal (LCO, 1992a: 51)
Maatschappeluke organisaties nemen op vrijwillige basis deel aan het panel.
Het Rotterdamse gemeentebestuur subsidieert het kwaliteitspanel. De leden
van de deelnemende maatschappeluke organisaties, zoals ouderenbonden,
vakbonden, bewonersgroepen en huurdersverenigingen, voeren het onderzoek
uit Hiertoe organiseert het panel interviews en neemt het schriftelijke en-
qu6tes af Voorts worden observaties uitgevoerd (M.0. Kwaliteitsontwikke-
ling, 1992).
Het eerste onderzoek van het kwaliteitspanel Rotterdam heeft betrekking
gehad op 'de kwaliteit van het wachten'. Met behulp van enqu6tes en observa-
ties zijn bij (semi-) publieke instellingen wachttijden, fysieke toegankelijkheid,
voorzieningen in wachtruimten en klantvriendelijkheid van het baliepersoneel
onderzocht Het onderzoek heeft geresulteerd in een rapport, dat naast advie-
zen aan clienten enkele aanbevelingen aan diensten bevatte (LCO, 1992a)
Daarna zijn onder andere de kwaliteit van het Rotterdamse openbaar vervoer
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(LCO, 1992b) en de toegankelukheid van de stembureaus (LCO, 1994) aan
een onderzoek van het kwaliteitspanel onderworpen geweest.
Met de panels wordt gepoogd de dienstverlening te verbeteren. Daarnaast
streeft het LCO activering van maatschappelijke organisaties na. In Rotterdam
is het kwaliteitspanel in deze doelstelling geslaagd, zoals de actieve betrok-
kenheid en samenwerking van in totaal 22 organisaties toont Ook het Rotter-
damse gemeentebestuur is zo tevreden over dit maatschappeluk initiatief dat
het heeft besloten het financieel te blijven ondersteunen (Gemeente Rotter-
dam, 1992b: 4)

Kwalitatief panel  Ridderkerk
In Ridderkerk zun burgers door het gemeentebestuur uitgenodigd om te dis-
cussieren over de ambtelijke reorganisatie Hiervoor zijn kwalitatieve panels
georganiseerd. Deze panels hebben uitvoerig gesproken over klantvriendelijk-
heid, service en het beeld ambtenaren. Op basis van deze maatschappelijke
evaluatie, heeft het gemeentebestuur het reorganisatie-proces nieuwe impulsen
gegeven (zie: Foppen en Teeuw, 1992: 25-27)
Het kwalitatieve panel is een poging geweest een algemene maatschappelijke
discussie over de reorganisatie te stimuleren Alhoewel in het panel het functi-
oneren van de gemeentelijke organisatie centraal stond, is door het open
karakter van de discussies de relatie tussen burger en bestuur in zijn alge-
meenheid geavalueerd. De burgers zijn via een huis-aan-huis-blad uitgenodigd
voor het panel Door de zelfselectie is het niet mogeluk geweest een repre-
sentatief beeld te schetsen. Bovendien bestond bu de Ridderkerkse bevolking
nauwelijks animo deel te nemen aan deze nieuwe vorm van evaluatie (Foppen
en Teeuw, 1992).33
In Ridderkerk heeft het kwalitatieve panel gefunctioneerd als een instrument
waarmee via maatschappeluke discussie lokaal beleid is geevalueerd. Via
discussie is gestreefd naar een zekere consensus of gemeenschappeluke beeld-
vorming in het netwerk rond de gemeentelijke organisatie Het panel appel-
leert aan noties van burgerschap (zie: WRR, 192) Het gemeentebestuur heeft
burgers willen betrekken bij politieke discussie en besluitvorming (zie bijv:
WRR, 1992)

Stadspanel Delft
In een toenemend aantal gemeenten worden met zekere regelmaat grootscha-
lige onderzoeken uitgevoerd onder de lokale bevolking (zie: Groeneveld,
1994) Delft behoort met Amsterdam en Dordrecht tot de pioniers van deze
burgeronderzoeken
De oorsprong van het Delftse stadspanel ligt in de reorganisatie van de amb-
telijke organisatie, het secretarie-model is vervangen door het concernmodel
De diensten werken op basis van contractmanagement Het Delftse gemeente-
bestuur is van mening dat bij de beoordeling van prestaties van de gemeente-
luke diensten de opvattingen van de klanten in ogenschouw moeten worden
genomen. Voor dit doel is het stadspanel opgericht (Gemeente Delft, 1992: 4).
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Met het stadspanel inventanseert het Delftse gemeentebestuur opvattingen,
wensen en houdingen van burgers. Om individuele veranderingen te kunnen
vaststellen, wordt een vaste groep respondenten ondervraagd. Hierdoor kunnen
oorzaken van veranderingen in kaart worden gebracht 34 De resultaten van het
stadspanel worden gebruikt om de effecten van het gemeentelijk beleid en het
functioneren van ambtelijke diensten te evalueren (Gemeente Delft, 1992: 5)
Het stadspanel kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen
raadsleden zich laten inspireren door de paneluitkomsten Wellicht hebben zij
door de kennis 6ver burgers, ook meer oog voor opvattingen en wensen vin
burgers. Daarnaast kan het panel worden beschouwd als een vorm van 'markt-
onderzoek' dat voorkeuren van burgers inventariseert, zodat maatschappelijke
haalbaarheid van voorgenomen beleid inzichtelijk wordt Het panel is daarmee
een ex ante evaluatie-instrument (Gemeente Delft, 1992: 17)
Nadat het panel in eerste instantie de nodige scepsis heeft opgeroepen, is bij
zowel gemeentelijke diensten als politici een meer positieve houding ontstaan
(Kooke, 1991  21) Deze omslag komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de inte-
gratie van het panel in het Delftse bestuurssysteem (Koenen en Severijnen,
1992: 4)

3.4 Conclusie: enkele observaties

In  de  raadsperiode 1990-1994 heeft het proces van politieke en bestuurlijke
vernieuwing concreet vorm gekregen Vruwel alle Nederlandse gemeenten
hebben maatregelen genomen om de lokale democratie te moderniseren Uit
de in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk besproken algemene inventarise-
rende onderzoeken bleek dat deze maatregelen veelal aansluiten bu de be-
staande instituties in de lokale democratie, dat ze sterk ambtelijke georienteerd
zijn en dat ze een beperkt bereik hebben
In de tweede en derde paragraaf is een diepte-onderzoek naar de praktijk van
politieke en bestuurlijke vernieuwing gepresenteerd Hierbu zijn 45 concrete
initiatieven en instrumenten beschreven. Voordat in het volgende hoofdstuk op
basis van deze beschruvingen verschillende strategieen van politieke en be-
stuurlijke vernieuwing worden geconstrueerd, presenteert deze afsluitende
paragraaf enkele eerste algemene waarnemingen
Allereerst kan worden geconstateerd dat in veel gemeenten het proces van
politieke en bestuurlijke vernieuwing nauw gelieerd is aan dat van sociale
vernieuwing. Verschillende initiatieven waarbinnen wordt geexperimenteerd
met een vernieuwing van de instituties en routines in de lokale democratie,
stellen verbetering van de kwaliteit van de leef- en woonomgeving centraal
Het Arnhemse gemeentebestuur heeft deze koppeling zeer expliciet gelegd. De
Arnhemse 'kijk op de wijk' kan volgens burgemeester Scholten (1994: 26)
worden beschouwd als een 'fraai voorbeeld van sociale en bestuurluke ver-
nieuwing.' De Deventer wijkaanpak, het zelfbeheer in Woensel-West, het
Utrechtse wijkgericht werken, de 'premie-op-actie' in Rotterdam en het onder-
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zoek wijkbeheer in Nijmegen zijn enkele andere initiatieven waarin deze
vervlechting zichtbaar is De verbinding tussen politieke en bestuurlijke ver-
nieuwing enerzuds en sociale vernieuwing anderzijds is reeds in de college-
programma's gelegd (zie: Depla et al, 1991: 26). In de praktuk van politieke
en bestuurlijke vernieuwing wordt deze koppeling echter vanuit een nieuwe
invalshoek gernaakt. In collegeprogramma's leek een kwalitatief goede leef- en
woonomgeving een voorwaarde leek voor het aanwakkeren van de politieke
en maatschappelijke betrokkenheid Bij concrete initiatieven wordt daarente-
gen verondersteld dat de leefbaarheid alleen kan worden verbeterd, wanneer
burgers (mede-)verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming en uitvoering
van beslissingen in hun buurt. Het proces van politieke en bestuurlijke ver-
nieuwing wordt gezien als een noodzakeluke voorwaarde om de leefkwaliteit
van steden te verbeteren
Voorts kan worden geconstateerd dat de institutionele instrumenten zich
richten op een beperkt aantal kernactiviteiten in de lokale democratie. In totaal
zijn  10  voorstellen van politieke en bestuurluke vernieuwing besproken  die
een wijziging van de wettelijke kaders vereisen Deze instrumenten zijn ge-
concentreerd rond drie kernactiviteiten: de campagne, de verkiezingen en de
parlementaire werkzaamheden De andere activiteiten in de lokale democratie
worden niet geraakt door de institutionele instrumenten van politieke en
bestuurlijke vernieuwing. Deze constatering heeft voor de discussie over de
modernisering van de lokale democratie belangrijke betekenis. Deze discussie
concentreert zich nogal eens rond de institutionele instrumenten van politieke
en bestuurlijke vernieuwing Het debat dat naar aanleiding van de verschillen-
de rapporten van de commissie-Deetman is gevoerd, illustreert deze fixatie op
wetteli-ike maatregelen De algemene toepassingsmogelijkheden en de veron-
derstelde eenvoud van deze maatregelen door te voeren - 'met 66n penne -
streek' - lijken de aantrekkingskracht van de institutionele veranderingen te
verklaren. Uit de beschruving van de initiatieven en instrumenten van poli-
tieke en bestuurluke vernieuwing blijkt echter dat deze eenzudige aandacht
voor wettelijke aanpassingen ook nadelen kent. De institutionele instrumenten
hebben een te eng bereik; een belangrijk deel van getypeerde kernactiviteiten
in de lokale democratie blijft buiten beschouwing wanneer de discussie over
de vernieuwing van de lokale democratie wordt gedomineerd door voorstellen
over de gekozen burgemeester, het lokaal referendum, het districtenstelsel,
strafzetels, wethouders buiten de raad of het gewicht van voorkeurstemmen 35

In tegenstelling tot de institutionele instrumenten hebben de lokale initiatieven
een vrij breed bereik Voor vrijwel alle kernactiviteiten in de lokale democra-
tie zijn in de praktijk van politieke en bestuurluke vernieuwing concrete
initiatieven gevonden waarmee wordt gepoogd deze activiteiten te modernise-
ren. De variatie van initiatieven - nagestreefd om de verschillende elementen
van de vernieuwingspraktijk te illustreren - bleek vrij eenvoudig realiseerbaar
Op grond van deze besproken lokale initiatieven kan daarom worden gecon-
stateerd dat de vernieuwing zich niet beperkt tot bepaalde activiteiten in de
lokale democratie. Het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing raakt
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vrijwel alle kernactiviteiten; in dit opzicht kan van een breed georienteerd
proces worden gesproken
Deze waarneming moet op 66n punt worden genuanceerd. In de praktuk van
politieke en bestuurluke vernieuwing is slechts 66n initiatief gevonden dat
zich richt op de interne organisatie van politieke partijen Dit Rotterdamse
initiatief is bovendien in de voorbereidende fase gestrand. Tudens de raadsdis-
cussie bleek een meerderheid van de gemeenteraad weinig te voelen voor de
voorstellen, die waren gericht op de versterking van de maatschappelijke
positie van politieke partuen In het proces van politieke en bestuurlijke
vernieuwing blijft het functioneren van lokale politieke partijen een blinde
vlek De oorzaak hiervan ligt wellicht in het respect voor de autonome positie
van partijen Waar partijen met hun monopolie op de recrutering van gemeen-
teraadsleden en wethouders, een belangruke rol spelen in de lokale democra-
tie, kan men zich echter afvragen of dit respect niet leidt tot een belangrijke
lacune in het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing.
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Noten bij hoofdstuk 3

1. Modemisering wordt in deze dissertatie niet in de cultuursociologische betekenis gebruikt
(vergl Frissen, 1989: 70-72). Een aanpassing van procedures, instituties en omgangsvor-
men aan de verwachtingen, eisen, opvattingen en wensen die in de samenleving bestaan
kan in sommige opzichten leiden tot een minder sterke nadruk op de functionele rationa-
liteit.

2.        Zoals uit het onderzoek van Gilsing (1994: 27) tot uitdrukking is gekomen, worden in de
grote gemeenten gemiddeld meer initiatieven van politieke en bestuurlijke vernieuwing
genomen. Bij de illustratie van de praktijk van politieke en bestuurlijke vernieuwing is de
aandacht daarom primair gericht geweest op de grote steden.

3. Deze enqu6te is verricht voor het CLB-rapport 'In de buurt van politiek' (Depla en
Monasch, 1994b).

4.     Van ieder initiatief wordt telkens maar 66n concreet voorbeeld besproken. Met het
voorkomen van herhalingen verdwijnen ook de verschillen tussen gelijksoortige initiatie-
ven. Er is ook een zekere geografische spreiding nagestreefd. De meeste grote steden
figureren daarom ten minste eenmaal in dit hoofdstuk.

5.     Gilsing (1994) is hiervan een voorbeeld. Ook Leijenaar (1993: 244-245) plaatst de
discussie over politieke en bestuurlijke vernieuwing volledig in het teken van de relatie
tussen burger en bestuur.

6. Naast enkelvoudige relaties bestaan in de praktijk meer complexe relaties. Door deze
complexe relaties, waarin bijvoorbeeld raadsle(len, ambtenaren en burgers gelijktijdig
met elkaar in contact zijn, neemt het aantal mogetijke relaties in de lokale democratie
fors toe. Hierdoor ontstaat snel een wirwar van relaties.  Om deze complexiteit te
vermijden, worden in schema's vaak alleen de enkelvoudige relaties weergegeven (zie
bijv.:  Leijenaar,  1993: 242), waarmee de feitelijke complexiteit van de lokale democratie
wordt weggedrukt.

7.        Naast deze formele benadering van de democratie onderscheidt Thomassen (1993: 329)
een materiBle benadering. In deze benadering wordt democratie beschouwd als een
systeem waarin bepaalde (inhoudelijke) waarden worden gewaarborgd en gerealiseerd.
Waar in het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing de modernisering van
instituties centraal staat, is een eenzijdige formele benadering gerechtvaardigd.

8.        Gegevens over het radio-referendum zijn ontleend aan twee interviews met dhr. Post van
Radio-Rijnmond. Het eerste gesprek heeft in het voorjaar van 1992 plaatsgevonden, het
twee(ie in het najaar van 1994.

9.       Uit gesprek met dhr. Das, hoofd COS gemeente Rotterdam, dat in de winter van 1992
plaatsvond.

10.              De Nijmeegse burgemeester d' Hondt   (1994:   34)   is van mening dat burger-enqudtes   bij
uitstek de functie hebben om de diversiteit aan gedrag, wensen en meningen van burgers
te vertolken.  In de enquaering wordt volgens d'Hondt de burger 'niet alleen als consu-
ment van gemeentelijke diensten en produkten aangesproken, maar ook als democraat die
opvattingen kan hebben over het hoe en waarom van gemeentelijk beleid.'

11. Alleen Stadsbelangen  laat zich negatief uit  over de omnibusenqudte (Bronk,   1992:  6).

12. Naast alle wethouders van het subcollege sociale vernieuwing, hebben vier deetraadvoor-

zitters meegedaan aan het op-de-koffie-project.
13. Tussen    1987   en   1994   is het totale ledenbestand van partijen gedaald van 387.000   tot

ongeveer 304.000 (Koeneman et al, 1988: 20; Lucardie et al, 1994: 20).
14. Deze gegevens zijn gebaseerd op gesprek met dhr. Jochems van de gemeente Rotter(lam

in het najaar  van   1994.
15.      Ook Tops (1994: 53) heeft afstand genomen van het voorstel gemeenteraadsverkiezingen

te  spreiden.
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16.      In dit opzicht kan worden gewezen op de verkiezingen in december 1993 in Noordoost-
Brabant. Het patroon in de uitslagen toont vrij aardige gelijkenis met dat van de regu-
liere raadsverkiezingen  van 2 maart  1994.

17.    De verkiezingen in Noordoost-Brabant zijn illustratief. Terwijl de opkomst in deze
gemeenten op een lager niveu lag dan in 1990, steeg de opkomst bij de reguliere ver-
kiezingen van 1994.

18.    De Bijzondere commissie Vraagpunten (1994) wijdt geen woord aan tussentijdse ver-
kiezingen.

19.          Tops  (1994: 48) wijst hierop wanneer hij constateert dat volledige nationalisering  de
beste garantie is voor een hoge opkomst. Deze hoge opkomst heeft dan echter geen
betekenis voor de lokale democratie, omdat mensen zich dan uitspreken over de lande-
lijke politiek.

20. Gegevens zijn gebaseerd op gesprek met dhr. Bajema van de gemeente Hoorn, dat

plaatsvond najaar  1994.
21. De stijging van de Groningse opkomst wordt door Derksen (1994: 20) verklaard uit het

grotere belang dat veel burgers hebben toegekend aan deze verkiezingen. Deelname van
extreem-rechts, opkomst van nieuwe partijen en het feit dat de raadsverkiezingen golden
als generale voor die van de Tweede-Kamer, zouden meer hebben bijgedragen aan de
hogere opkomst dan de activiteiten van het gemeentebestuur.

22. Deze instrumenten hebben ook betekenis voor andere kernactiviteiten in de lokale de-

mocratie. Wanneer inzet van de verkiezingen verandert, kunnen bijvoorbeeld ook cam-
pagnes een nieuw karakter krijgen. Omdat de oorzaak van deze veranderingen in de
nieuwe inzet van verkiezingen ligt, worden deze institutionele voorstellen bij de kernacti-
viteit 'verkiezingen' besproken.

23. De commissie-Van Thijn   (1993: 61) plaatst een kanttekening  bij deze veronderstelling,

want 'net zo goed voorstelbaar is de figuur van een direct gekozen burgemeester die,
geholpen door zijn eigen mandaat, in staat is om bruggen te slaan over partijpolitieke en
andere scheidslijnen heen.'

24. Het kabinet-Kok (1994) heeft in zijn regeerakkoord aan de positie van de burgemeester

geen aandacht besteed.
25. Lokale lijsten voldoen overigens niet aan deze regel. Niet de lijstvolgorde, maar het

aantal stemmen dat kandidaten verzamelen, is bepalend voor de vraag wie raadslid wordt
(Zie:   Kuipers,   1994).

26. Deze argumenten zijn ontleend aan discussies die betrekking hebben op een districtenstel-

sel  voor de Tweede Kamer (zie bijvoorbeeld Commissie-De Koning,   1993).
27. Het kabinet-Kok heeft in het regeerakkoord geen aandacht besteed aan het districtenstel-

sel. Het heeft alleen gesteld, dat onder handhaving van evenredigheid, 'wijzigingen in
het kiessteisel kunnen worden aangebracht die een meer rechtstreekse relatie tussen
kiezers en gekozenen mogelijk maken' (Kabinet-Kok, 1994: 18).

28. De commissie-Van Thijn (1993: 29) is overigens van mening dat de door introductie van

wethouders buiten de raad de structuur dominant monistisch kan blijven.
29. Gegevens zijn gebaseerd op gesprek met dhr. Torenstra, fractie-voorzitter van de Pvda

in de raadsperiode 1990-1994. Dit gesprek heeft plaatsgevonden najaar 1993.
30. Deze conclusie is gebaseerd op gesprek met dhr. Dubbelboer van de gemeente Amster-

dam, dat heeft plaatsgevonden najaar 1994.
31. Van der Molen (1992: 19) geeft aan dat contracten tussen politiek en ambtelijke organi-

satie geen strikte juridische status hebben, maar zijn te beschouwen als gentlements-
agreements.

32. Over het Kwaliteitspanel is een gesprek gevoerd met dhr. Van der Leur werkzaam bij
het  LCO. Dit gesprek heeft voorjaar 1992 plaatsgevonden.

33. Per gesprek hebben  7  tot 12 mensen deelgenomen.

34. Het werken met een vaste steekproef kent ook nadelen. Naast panel-effecten, is de non-

respons betrekkelijk groot  en  is er sprake van 'panel-mortaliteit'.
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35. Andere nadelen van de eenzijdige aandacht voor de institutionele instrumenten zijn
verwoord door Depla en Monasch (1994b:   81-82).   Het dajh vu-gevoel overheerst   snel;
bekende voorstellen worden met bekende argumenten bestreden of ondersteund. Daar-
naast liggen deze maatregelen buiten het bereik van actoren in de lokale politiek, waar-
door het lijkt alsof de nationale politiek verantwoordelijk is voor de vernieuwing van de
lokale democratie. Ten slotte wekken de voorstellen ten onrechte de indruk dat politieke
vernieuwing zich per decreet laat afdwingen.



4     Strategi n en perspectieven van politieke en
bestuurlijke vernieuwing

Op grond van de beschruvingen van de 45 initiatieven en instrumenten zijn
verschillende ambities en doelstellingen van politieke en bestuurlijke ver-
nieuwing te onderscheiden Concrete voorstellen voor vernieuwing zi.In inge-
geven door verschillende percepties van de uitdagingen waarmee de lokale
politiek zich geconfronteerd ziet, en de reacties die hierop mogelijk zun. Deze
verschillen maken het mogelijk van drie strategieen van politieke en bestuur-
1Uke vernieuwing te spreken Deze strategieen richten zich op specifieke insti-
tuties in de lokale politiek In de eerste strategie staat het beleidsproces cen-
traal. De gemeenteraad vormt het 'aangrupingspunt' in de tweede vernieu-
wingsstrategie, terwijl de derde strategie zich richt op burgers In de eerste
drie paragrafen van dit hoofdstuk worden de drie moderniseringsstrategieen
toegelicht Hierbij wordt veelvuldig gerefereerd aan de instrumenten en initia-
tieven die in het vorige hoofdstuk zun beschreven
De verschillende strategieen zon drie analytische kaders om het functioneren
van de lokale democratie te beschrijven (vergl: Allison, 1971, 't Hart, 1992:
204) De 'staat' van de lokale democratie wordt vanuit iedere invalshoek
afzonderlijk, op een specifieke manier belicht en beoordeeld. Er worden ver-
schillende problemen en mogelijke oplossingsrichtingen onderscheiden Iedere
strategie biedt een specifiek kader om de initiatieven en instrumenten van
politieke en bestuurlijke vernieuwing te beoordelen. Deze kunnen dan ook
voor de verschillende strategieen gelijktudig betekenis hebben
Uit de bespreking zal blijken, dat de doelstellingen van de afzonderlijke
strategieen op uiteenlopende wijze worden nagestreefd. Per strategie zun twee
benaderingen te onderscheiden. Deze benaderingen staan aan de basis van
twee overkoepelende perspectieven van politieke en bestuurlijke vernieuwing.
Vanuit deze perspectieven komt een bepaalde kijk op positie en functioneren
van de lokale democratie tot uitdrukking De laatste paragraaf gaat in op beide
perspectieven.

4.1 Vergroten daadkracht gemeentebestuur

In de eerste strategie van politieke en bestuurlijke vernieuwing smat de orga-
nisatie van het gemeentelijk beleidsproces centraal. De problemen van de
lokale politiek worden gedefinieerd in termen van een geringe daadkracht van
de plaatselijke overheid. Het gemeentebestuur is niet in staat de belangrijkste
stedeluke problemen op te lossen Doelstellingen van gemeentelijk beleid
worden niet- of tegen te hoge kosten gerealiseerd De geringe doeltreffendheid
en doelmatigheid kunnen politieke gevolgen hebben: een gebrek aan prestaties
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zou uiteindeluk kunnen leiden tot afnemende legitimiteit van het gemeentebe-
stuur (vergl Daalder en Daudt, 1993: 161-162, Van Deth, 1993: 259-263).1
Indien lokale bestuurders in de ogen van burgers geen budrage leveren aan de
oplossing van problemen die zu als belangrijk ervaren, kan dit leiden tot
onvrede en teleurstelling. Zij zullen zich waarschijnlijk langzaam maar zeker
afwenden van de lokale politiek
In deze eerste strategie van politieke en bestuurlijke vernieuwing wordt ge-
streefd naar een daadkrachtiger lokaal bestuur 'Beter beleid' is het sleutel-
woord in deze vernieuwingsstrategie; de modernisering van de lokale demo-
cratie moet resulteren in een effectievere aanpak van de maatschappeluke
vraagstukken in een gemeente. Aan dit streven wordt vanuit twee uiteenlopen-
de benaderingen vormgegeven Deze benaderingen sluiten aan bij twee tradi-
ties die in de beleidswetenschappelijke literatuur worden onderscheiden, de
structuur- en de netwerkbenadering (vergl Snellen, 1987: 17-20, Frissen et al,
1992: 13-15, Van de Donk, 1993a: 34) 2

4.1.1     Structuurbenadering:
rationaliseren van de gemeentelijke organisatie

De structuurbenadering beschouwt beleid primair als een intellectueel produkt
Volgens Van de Donk (19933: 38) wordt het beleidsproces beschreven als een
cognitief ontwerpproces, waarin op basis van (bijna) volledige informatie,
alternatieven worden ontwikkeld, die op een doel-rationele wuze bijdragen
aan de realisering van gekozen doelstellingen
Beleid is de resultante van een 'streven bepaalde doelstellingen met bepaalde
middelen in een bepaalde tijdsvolgorde te bereiken' (Hoogerwerf, 1989: 20).
Beleid is een poging de maatschappelijke ontwikkelingen welbewust te sturen;
het is 'willens en wetens handelen' (Hoogerwerf, 1989: 17). Beleid is effectief
indien de ingezette instrumenten problemen oplossen, verminderen of voor-
komen De kans hierop is groter, indien het beleid op een weloverwogen
manier tot stand komt (Hoogerwerf, 1992: 13). Procedures die leiden tot een
zo conscientieus mogeluke afweging van alternatieven, zouden een succesvol
beleidsproces kunnen bevorderen (zie: 't Hart, 19926 203) Problemen moeten
nauwkeurig in kaart worden gebracht, doelstellingen helder geformuleerd en
mogeluke oplossingen systematisch onderzocht Op grond van deze informatie
kunnen (politiek) verantwoordelijken de oplossing kiezen die zowel rationeel
als aanvaardbaar is (Hoogerwerf, 1992: 30). Deze beslissing wordt in de fase
van de uitvoering vervolgens in praktijk gebracht. Op basis van een regelmati-
ge evaluatie kunnen de effecten van het beleid worden vastgesteld, waarna
besloten kan worden tot aanpassing van het beleid.
Het beleidsproces heeft in de structuurbenadering een gefaseerd karakter,
waarin duideluk van elkaar te onderscheiden activiteiten plaatsvinden. Vol-
gens Teisman (1993 20) zijn deze opgebouwd rond 66n archimedisch punt:
de beleidsbepaling, De andere activiteiten in het beleidsproces zijn hieraan
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ondergeschikt: zij leveren een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen
die tijdens de beleidsbepaling zijn vastgesteld Beschikbaarheid van informatie
is een belangrijke voorwaarde om de hierarchie tussen de verschillende fasen
in het beleidsproces te handhaven. De beleidsvoorbereiding moet de informa-
tie genereren waarmee beleidsbepalers gefundeerde beslissingen kunnen ne-
men En de beleidsuitvoerders moeten worden geinformeerd over de genomen
beslissingen zodat zij deze in praktijk kunnen brengen.
In de structuurbenadering is informatie dan ook een belangrijke succes-factor
voor beleid 'Meer weten leidt tot beter beleid', zo luidt de veronderstelling
(zie: Huigen, 1993: 217). Meer informatie maakt weloverwogen handelen
mogelijk Bovendien kan informatie de effecten van de uitvoering van beleid
inzichte'Uk maken Een strakke hierarchie in de organisatie van het beleids-
proces maakt het eenvoudiger de relevante informatie te verwerven  Een
helder, transparant beleidsproces is in de structuurbenadering daarom een
belangrijke voorwaarde voor succesvol beleid
Vergroting van de daadkracht van het gemeentebestuur impliceert in deze
eerste benadering vooral het structureren van het lokaal beleidsproces Deze
structurering wordt op verschillende manieren nagestreefd. In de eerste plaats
door de ontwikkeling van nieuwe methodieken en organisatie-vormen voor de
voorbereiding, formulering, uitvoering en evaluatie van beleid. Op dit punt is
het gemeentelijke bestuursjargon de afgelopen jaren verrijkt met een groot
aantal nieuwe begrippen, zoals ambtelijk zelfbeheer, contractmanagement,
managementrapportages en kengetallen (Herweyer, 1992: 228-248) Ook de
groeiende aandacht voor de betekenis van een realistische begroting, een
goede financiele administratie en een snel beschikbare jaarrekening past in het
streven naar een betere beheersing en een grotere transparantie van het ge-
meentelijke beleidsproces
In enkele lokale initiatieven van politieke en bestuurlijke vernieuwing zun
beleidsmethodieken ontwikkeld om de gemeenteluke bedrufsvoering te struc-
tureren Zo kan worden gewezen op het Tilburgs Model, dat zijn oorsprong
kent in de bestuursopdracht 'verbetering begrotingsproces' Daarnaast zijn er
methodieken ontwikkeld om maatschappelijke problemen in kaart te brengen,
waarvan er drie worden genoemd: de welzijnsindex in Enschede, de basis-
kwaliteit in Tilburgse woonbuurten en het Nijmeegse onderzoek wijkbeheer.
Met deze initiatieven beschikken de gemeentebestuurders over geobjectiveerde
indicatoren voor het nemen van maatregelen om problemen te bestrijden
Alhoewel het in eerste instantie is ontwikkeld om de raad meer invloed te
geven op het beleidsproces, kan ten slotte worden gewezen op het Delftse
simulatiespel Met dit spel, waarmee de voor- en nadelen van verschillende
alternatieven zijn geinventariseerd is de discussie en besluitvorming over de
regionale samenwerking gestructureerd
Naast ontwikkeling van nieuwe beleidsmethodieken, wordt in de structuurbe-
nadering aandacht besteed aan de organisatie van het gemeentelijk apparaat
Deze aandacht is mede veroorzaakt door de bezuinigingen waarmee gemeen-
ten in de jaren tachtig zijn geconfronteerd (Nieuwenhuijsen, 1985: 24-25).
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Gemeenten zijn hierdoor 'gedwongen' meer bedrufsmatig te functioneren.
Deze herorientatie is samengegaan met de herontdekking van de burger als
'klant' van het gemeentebestuur Op lokaal niveau komen burgers relatief vaak
in contact met het ambtelijk apparaat. De klantvriendelijkheid van de gemeen-
telijke organisatie vormt een belangrijke indicatie voor haar prestaties. Het
vergroten van de klantvriendelijkheid past daarom in het streven naar een
daadkrachtiger lokaal bestuur In veel gemeenten is via organisatorische
aanpassingen gepoogd de klantvriendelijkheid van het ambtelijk apparaat te
vergroten. Afstemming van verschillende diensten, oprichting van civil service
centers, en introductie en uitbreiding van klachtenprocedures, zijn hiervan
slechts enkele voorbeelden (zie bijv: Van der Molen, 1992). In dit opzicht
past de Amersfoortse 66n-lokettensysteem bij de structuurbenadering

4.1.2 Netwerkbenadering:
het organiseren van maatschappelijke betrokkenheid

In de tweede benadering wordt beleid beschouwd als een resultante van een
interactieproces van actoren die bij het beleidsproces zijn betrokken Deze
interacties vinden plaats in een arena: het beleidsnetwerk (Van de Donk,
19933: 40).In een netwerk komen de belangen die een rol spelen in een be-
leidsproces, tot uitdrukking (Snellen, 1987: 23, Hufen en Ringeling, 1990: 6)
Beleidsvorming wordt volgens Van Twist (1993: 51) gezien als een politiek
machtsspel dat vooral door strategische overwegingen wordt beheerst Vanuit
eigen doelstellingen, belangen en meningen beinvloeden actoren verloop en
uitkomsten van beleidsprocessen Ze sluiten coalities en proberen, door onder-
handelingen en strijd, tot een tijdelijk vergelijk te komen
In beleidsnetwerken beschikken actoren over hulpbronnen om beleidsproces-
sen te ondersteunen of te frustreren. In netwerken zijn actoren afhankelijk van
elkaars medewerking en steun (zie: Frissen et al, 1992: 15). Door de inter-
dependenties in beleidsprocessen (In 't Veld, 1992: 216), zijn overheidsorgani-
saties nauwelijks in staat eenzijdig hun werkelijkheidsdefinitie aan de samen-
leving op te leggen (Kalma, 1982: 78-79). In een democratische en geemanci-
peerde samenleving kunnen burgers bijvoorbeeld hen onwelgevallig beleid
gemakkelijk ontduiken of negeren, waardoor overheidsbeleid strandt in goede
bedoelingen.
In de netwerkbenadering worden wederzijdse afhankelijkheden en strategische
interacties beschouwd als twee essentiele kenmerken van het beleidsproces
(Frissen et al, 1992: 15). De daadkracht van het gemeentebestuur wordt be-
paald door de mate waarmee het met deze twee kenmerken omgaat Volgens
In 't Veld (1993: 7) zijn hiervoor nieuwe methoden van beleidsvoering nood-
zakelijk, Zo vormt consultatie van belanghebbenden een belangrijke voorwaar-
de voor succesvol beleid. Beleid vereist een creatieve dialoog waarin wordt
gezocht naar een ontwerp dat geen gepassioneerde tegenstanders kent (In 't
Veld, 1993: 7) Witteveen (1991: 83-84) spreekt van 'communicatief bestuur'
dat moet resulteren in een afstemming van het handelen bij het beleidsproces
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Zonder onderlinge verschillen te ontkennen, zou deze afstemming moeten zijn
gebaseerd op overeenstemming over enkele gemeenschappelijke normen en
doelen Indien binnen de netwerken een zekere consensus ontstaat zou de
daadkracht van het gemeentebestuur toenemen. Door informatie-uitwisseling,
versterking van formele en informele contacten, en door een verbetering van
communicatiepatronen kunnen gemeenschappelijke definities van problemen
en oplossingsrichtingen ontstaan, waardoor de consensusvorming wordt verge-
makkelijkt.
In het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing zun verschillende
initiatieven ontplooid om de communicatie in beleidsprocessen te verbeteren.
Zo kan worden gewezen op de Deventer verkeerscirculatieplannen en de
workshop voor een autoluw Culemborg. Na overleg tussen belanghebbenden

zijn in beide gevallen gemeenschappelijk gedragen plannen ontwikkeld Daar-
naast zun er initiatieven genomen om discussies over de toekomst van de stad
te organiseren Het Zutphens tribunaal, de Alkmaarse ronde tafelgesprekken,
de publieke discussie in Zaanstad en Breda 2000 zijn hiervan voorbeelden
Naast het stimuleren van overleg, wordt in de netwerkbenadering gewezen op
het belang van gedeelde verantwoordelijkheden in het beleidsproces. Burgers
en maatschappelijke organisaties beschikken vaak over kennis van hun eigen
woon- en leefomgeving of de maatschappelijke sector waarin zil actief ziJn
Deze kennis kan een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van allerlei
maatschappeluke vraagstukken waarmee het gemeentebestuur wordt gecon-
fronteerd. Door burgers en maatschappelijke organisaties een rol te geven,
wordt niet alleen de steun voor de uitkomsten van het beleidsproces vergroot,
maar wordt deze kennis ook aangewend in het beleidsproces Wanneer bur-
gers niet als objecten, maar als 'co-producenten' van beleid worden be-
schouwd, zou de daadkracht van het gemeentebestuur kunnen toenemen (zie:
Ringeling, 1993: 173; Tops, 1994: 148)
In het proces van sociale vernieuwing wordt volgens Denters en De Jong
(1992: 8) regelmatig een beroep gedaan op lokale gemeenschappen en orga-
nisaties. Ook in enkele beschreven initiatieven van politieke en bestuurlijke
vernieuwing hebben burgers een meer prominente rol gekregen in het beleids-
proces Zo hebben de bewoners in Woensel-West een grotere zeggenschap
gekregen over het beheer van hun huizen en de publieke ruimte. Op deze
manier zon ze actief betrokken bu hun buurt, een betrokkenheid die noodza-
kelijk wordt geacht voor een verbetering van de leefbaarheid van Woensel-
West Deze doelstelling van gemeentelijk beleid wordt met een produktieve -
samenwerking van gemeentebestuur, gemeenteluke organisatie en direct be-
langhebbenden (succesvol) nagestreefd. Aan het Rotterdamse project 'premie-
op-actie', de Deventer wijkaanpak, de Arnhemse 'kijk op de wijk' en aan het
Utrechtse wijkgericht werken liggen gelijksoortige veronderstellingen en
doelstellingen ten grondslag. Het vermaatschappeluken van het beleidsproces
hoeft zich overigens niet te beperken tot besluitvorming over - en uitvoering
van beleid om de leefbaarheid van wijken te bevorderen Er zun ook initiatie-
ven van politieke en bestuurlijke vernieuwing waar burgers zijn betrokken bij
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de evaluatie van gemeentelijk beleid. De evaluatie neemt dan niet alleen
technische of politieke criteria in ogenschouw, maar neemt ook het oordeel
van burgers mee. Het Rotterdamse kwaliteitspanel, het kwalitatieve panel in
Ridderkerk en het Delftse stadspanel illustreren dit Bij deze drie panels
spelen burgers op verschillende wijzen een actieve rol bij de beoordeling van
het functioneren van het gemeentebestuur.
Schema  4.1   geeft de essentie  van de eerste strategie van politieke en bestuur-
lijke vernieuwing weer Daarbij is aangegeven met welke instrumenten en
initiatieven in respectievelijk de structuur- en netwerkbenadering wordt ge-
streefd naar een vergroting van de gemeentelijke daadkracht.

8('*MA 4.1 DAAI)KRA('HT  GEMEENTERESTI TI IR

benadering initiatief

structuurbenadering Tilburgs Model
door ontwerpen van nieuwe Welzijnsindex Enschede

methodieken en organisatie-vormen voor Basiskwaliteit Tilburg
ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van Onderzoek Wijkbeheer Nijmegen

beleid streven naar een transparant beleids- Simulatiespel Delft
proces en klantvriendelijk ambtelijk apparaat Edn-lokettensysteem Amersfoort

netwerkbenadering Zelf-beheer Woensel-West
gebruik maken van deskundigheid en erva- Premie-op-Aetie
ring van burgers door hen te betrekken bij Deventer Wijkaanpak

het beleidsproces, waarbij, door nieuwe vor- Wijkgericht Werken 1Jtrecht
men van overleg en nieuwe verhoudingen in Arnhemse Kijk op de Wijk
verantwoordelijkheden, wordt gestreefd naar Breda 2000

consensus en draagvlak in het beleidsnet- Tribunaal Zutphen
werk Ronde Tafelgesprekken Alkmaar

Publieke Diseussie Zaanstad
Verkeerscirculatieplannen Deventer

Workshop Autoluw Culemborg
Kwalitatieve Panel Ridderkerk

Kwaliteitspanel Rotterdam
Stadspanel Delft

4.2 Versterken positie gemeenteraad

De tweede strategie van politieke en bestuurlijke vernieuwing richt zich op
positie en functioneren van de gemeenteraad De zwakke positie van de raad
in zowel lokale politiek als plaatseluke samenleving, wordt als het belangrijk-
ste probleem van de lokale democratie ervaren Doordat raadsleden nauwelijks
zichtbaar zijn en slechts marginale invloed uitoefenen op de besluitvorming in
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de lokale politiek, kennen burgers betrekkelijk weinig belang toe aan de
lokale volksvertegenwoordiging
Politieke en bestuurlijke vernieuwing betekent in deze tweede strategie vooral
het versterken van de positie van de gemeenteraad De modernisering van de
lokale democratie moet resulteren in een herstel van de authentieke rol van de
raad in zowel de politieke arena, als in de plaatselijke samenleving Vanuit
twee verschillende benaderingen wordt deze versterking nagestreefd. Deze
benaderingen sluiten aan bij de twee rollen van een raadslid: een interne
beleidsmatige rol en een externe vertegenwoordigende rol (zie: Denters en De
Jong, 19926 21-27).

4.2.1  Interne rot:
herstel van het primaat van de raad

In de eerste benadering wordt de raad beschouwd als onderdeel van het ge-
meentebestuur De raad is een bestuursorgaan. Als enig rechtstreeks gekozen
orgaan in de lokale politiek, zou de raad het beleidsproces moeten domineren
(Denters en De Jong, 1992: 12). In dit verband wordt vaak gesproken van 'het
primaat van de gemeenteraad' (Tops, 1993: 145)
Hiermee komt de verhouding tussen de gemeenteraad en de overige organen
in het gemeentebestuur in beeld De termen monisme en dualisme worden
vaak gebruikt om deze verhoudingen te typeren (Denters en De Jong, 1992:
10). Op zichzelf gaat het hier om heldere begrippen (Elzinga, 1989: 224)
Monisme duidt op een situatie waarin de verhouding tussen bestuursorganen
wordt gekenmerkt door onderschikking. de raad als het hoogste orgaan, terwijl
het college beslissingen voorbereidt en uitvoert In het dualisme is de ver-
houding tussen bestuursorganen daarentegen nevengeschikt. Zowel raad als
college beschikken over eigen bevoegdheden en zijn op elkaar aangewezen
om tot besluitvorming te komen
In de praktuk is het niet gemakkelijk beide begrippen te hanteren Formeel-
juridisch zun er volgens Elzinga (1989: 226) en Konijnenbelt (1981: 236) mo-
nistische en dualistische elementen aanwezig. In de kern kan het gemeentelijk
bestel echter monistisch worden genoemd Wat betreft de feitelijke verhou-
dingen wordt doorgaans geconstateerd, dat de raad een minder dominante
positie inneemt dan in de wettelijke structuur zou zijn bedoeld Binnen de be-
staande verhoudingen zou de raad over onvoldoende mogelijkheden beschik-
ken om de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid uit te zetten Ook zou de
gemeenteraad nauwelijks in staat zijn om zon controlerende functie uit te
oefenen (Ringeling  1989: 126) Ondanks de veranderingen die onder invloed
van het rapport van de commissie-Merkx (1974) zijn doorgevoerd, zou de
raad te veel worden gedomineerd door het college van B&W en de ambtelijke
organisatie Het feitelijk primaat in de gemeentelijke besluitvorming zou
hierdoor niet bij de gemeenteraad liggen (Tops, 1993: 150-151)
Binnen deze benadering wordt de versterking van de positie van de volksver-
tegenwoordiging vooral gezocht in het herstel van het primaat van de raad  De
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vernieuwing van de lokale democratie moet leiden tot een grotere invloed van
de raad op het gemeentelijk beleidsproces. Dit doel kan op meerdere manieren
worden nagestreefd Zo kan de positie van de raad worden versterkt door een
adequatere informatievoorziening, waarbij raadsleden in een vroegtijdig sta-
dium worden geinformeerd over voorstellen van het college en mogelijke
beleidsalternatieven De organisatie van de discussie en de besluitvorming kan
hierbu een rol spelen. Het simulatiespel in Delft is in dit opzicht illustratief
Raadsleden zijn door dit spel, waarbij ze vroeg zijn geinformeerd over ver-
schillende opties, in de gelegenheid gesteld een belangrijke rol te spelen in de
discussie over regionale samenwerking
Daarnaast kan door de introductie van nieuwe beleidsmethodieken de invloed
van de raad toenemen. Dit geldt met name voor methodieken waarmee de
transparantie van het beleidsproces wordt vergroot Wanneer de transparantie
toeneemt, wordt de beheersbaarheid van beleidsprocessen (schunbaar) groter
Raadsleden kunnen dan meer grip krugen op verloop en uitkomsten van deze
processen In de praktijk van politieke en bestuurlijke vernieuwing zijn enkele
initiatieven genomen die hierop zun gericht Dit geldt buvoorbeeld voor het
Tilburgs Model, de weizijnsindex in Enschede, het onderzoek wijkbeheer in
Nijmegen en het instrument basiskwaliteit in Tilburg
Voorts spelen raadscommissies een belangrijke rol bij het versterken van de
interne rol van de raad Want alhoewel veel raadsleden te kennen geven dat
zij vooral via de raadscommissies invlodd uitoefenen op de besluitvorming3,
beschikken de commissies volgens Denters en De Jong (1992: 61-63) over
onvoldoende mogelukheden om de beleidsvorming wezenlijk te beinvloeden
In het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing worden dan ook initia-
tieven genomen om de rol van raadscommissies te versterken Het Amster-
damse voorstel raadscommissies de termun-agenda te laten vaststellen, waar-
door deze kunnen aangeven welke vraagstukken politieke prioriteit verdienen,
illustreert dit.
De raad kan voorts zijn interne positie versterken door meer gebruik te maken
van enkele bevoegdheden die hem in staat stellen het beleidsproces te volgen
De instelling van de Arnhemse onderzoekscommissie is hiervan een voor-
beeld. Met deze commissie heeft de Arnhemse raad een nieuwe invulling
gegeven aan zijn controlerende rol Daarnaast zou de raad enkele nieuwe be-
voegdheden kunnen krijgen Hierbu kan worden gewezen op de verkiezing
van de burgemeester door de raad. Naast een directe invloed op de keuze van
66n van de belangrijkste actoren in de lokale politiek, zou de raad langs deze
weg het functioneren van het college van B&W beter kunnen controleren en
sanctioneren. De raad zou deze controle ook meer inhoud kunnen geven, door
de vervlechting met het college van B&W te doorbreken. Verkiezing van
wethouders buiten de raad is in dit opzicht een optie (Commissie Van Thijn,
1993: 22-24). Door de - formele - versterking van het dualistische element in
de lokale democratie, stellen raadsfracties zich wellicht onafhankeluker op ten
aanzien van het college (Denters en De Jong, 1992: 51) Hierdoor zouden de
beleidsbepalende en controlerende taken van de raad beter tot hun recht ko-
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men Met een scheiding tussen bestuur en politiek zou de gemeenteraad beter
in staat zijn invulling te geven aan beide taken.
Ten slotte zou door extra ambtelijke, secretariele en financiele ondersteuning
de interne positie van raadsleden kunnen worden versterkt In het proces van
politieke en bestuurluke vernieuwing zijn initiatieven genomen om de onder-
steuning van raadsleden te verbeteren. Het Haagse raadsinformatiesysteem is
hiervan een voorbeeld. Doordat raadsleden zich via een dergelijk systeem
beter en sneller kunnen informeren, zouden zij meer invloed kunnen uitoe-
fenen op de gemeentelijke besluitvorming.

4.2.2  Externe rol:
de responsiviteit van de  raad

De gemeenteraad is niet alleen een bestuurluk orgaan, maar is ook de lokale
volksvertegenwoordiging. BU het versterken van de positie van de gemeente-
raad kan deze externe rol als uitgangspunt worden genomen De verhouding
tussen het electoraat en de gemeenteraad staat dan centraal Volgens Denters
en De Jong (1992: 10) is de raad als volksvertegenwoordiging een schakel
tussen burger en bestuur  Om deze functie waar te kunnen maken, moet de
raad gericht zijn op de wensen, verlangens en behoeften die onder de bevol-
king leven De bevolking moet zich vertegenwoordigd voelen door de raads-
leden.

Op verschillende manieren kunnen raadsleden invulling geven aan deze verte-
genwoordigende functie. Zo kunnen zij de kiezers representeren, door de
voorkeuren van burgers te vertalen in het overheidsbeleid. Vanuit de politico-
logische literatuur wordt verondersteld dat op twee manieren de voorkeuren
van burgers vertaaid kunnen worden in het lokaal beleid Allereerst kan een
gelijkenis tussen kiezers en gekozenen op enkele persoor,1. .e kenmerken,
zoals geslacht, leeftud, woonbuurt en inkomen, er 7 dat belangen
van burgers worden gerepresenteerd door raadsk .8: 36). Van
politici wordt hierbu verwacht dat zu de standpu -41 van maat-
schappelijke groepen waartoe zu zelf behoren (1 ...crs en De Jong, 1992:
67).4 Raadsleden kunnen de bevolking ook representeren indien zij een poli-
tiek programma uitvoeren dat kiezers hebben gesteund bij verkiezingen.5 Dit
veronderstelt, dat kiezers zich tudens verkiezingen daadwerkelijk hebben
uitgesproken over programma's; de politiek moet dus een zeker profiel hebben
(Denters en De Jong, 1992: 75-77. Van der Kolk, 1993: 123-126).
Lokale politici kunnen ook op een andere manier invulling geven aan hun
externe rol, wanneer zij een ombudsachtige functie vervullen. Politici verte-
genwoordigen burgers dan door op te komen voor de belangen van individue-
le burgers en maatschappeluke organisaties (Denters en De Jong, 1992: 10).6
Om deze rol te kunnen vervullen, moeten raadsleden open staan voor de
wensen en eisen van burgers In deze benadering wordt veel belang toegekend
aan de toegankelukheid van de lokale politiek. door veelvuldige rechtstreekse
contacten tussen kiezers en gekozenen zun eerstgenoemden in staat op te
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komen voor de belangen van burgers (Van der Kolk, 1993: 125). Alleen als
raadsleden met beide benen in de lokale samenleving staan, kunnen zij als
'volks'-vertegenwoordiger optreden. Zij zijn dan in staat maatschappeluke
belangen op de agenda van de lokale politiek te plaatsen.
In discussies over de externe rol van raadsleden wordt vaak gesproken over de
afstand tussen burgers en bestuur Deze afstand zou zo groot zijn, dat kiezers
nauwelijks nog worden gerepresenteerd in de lokale democratie.7 De gebrek-
kige representatie komt op drie manieren tot uitdrukking Allereerst kan wor-
den gewezen op de eenzijdige samenstelling van veel gemeenteraden (Camps,
1992: 7) De oververtegenwoordiging van politici met een verleden in de
(semi-)collectieve sector kan leiden tot een zekere vertekening in de politieke
besluitvorming, waardoor andere maatschappelijke groepen zich minder her-
kennen in de beslissingen van de raad (Tops en Depla, 1992b: 9) Voorts
kampt de lokale politiek met een bleek profiel Wanneer, zoals in het tweede
hoofdstuk is aangegeven, burgers niet bekend zijn met de spelers en inzet bij
lokale verkiezingen, is de kans klein dat zij zich in de lokale politiek gere-
presenteerd voelen Ten slotte vormt de geslotenheid van het lokale politiek
systeem een belangrijk probleem In de ogen van burgers zijn lokale politici
niet op de hoogte van - en eigenluk niet geinteresseerd in de opvattingen en
wensen van burgers (Tops et al, 1993: 57-59).
De gebrekkige representatie van kiezers wordt als het voornaamste probleem
van de lokale democratie ervaren. Het proces van politieke en bestuurlijke
vernieuwing moet zich richten op het versterken van de maatschappelijke
positie van de raad Deze versterking impliceert vooral het verbeteren van de
relatie tussen lokale politici en het electoraat. Er wordt gezocht naar meuwe
repertoires, omgangsvormen en procedures om de politieke vertegenwoordi-
ging te verrijken, opdat de responsiviteit van de lokale politiek groter wordt
(WRR, 1992: 48).
Deze verruking wordt op verschillende manieren nagestreefd. Zo wordt ge-
poogd lokale politici meer te informeren over wensen en opvattingen van bur-
gers. Wanneer raadsleden beter op de hoogte zijn van problemen en vragen
van burgers, kunnen zg hieraan meer aandacht schenken Zo kan de politieke
besluitvorming worden beinvloed. Bovendien kan de extra kennis van belang
zijn bij het formuleren van de politieke agenda De Amsterdamse stadsge-
sprekken zun een concreet voorbeeld van het streven de toegankelijkheid van
de lokale politiek te vergroten Burgeronderzoeken, zoals de omnibusenqu6te
in Alkmaar, hebben ook betekenis voor het streven naar een meer responsieve
politiek. De onderzoeksresultaten kunnen van invloed zijn op het functioneren
van raadsleden, verlangens en eisen van burgers kunnen gemakkelijker door-
dringen tot de agenda van de lokale politiek. Hetzelfde kan worden gezegd
van het Runmonds radio-referendum, de Numeegse stadsraadpleging en het
Groningse Waagstraatproject.
Daarnaast is bij initiatieven als het Zutphense tribunaal, de Alkmaarse ronde
tafelgesprekken en Breda 2000 geprobeerd de toegankelijkheid van het poli-
tiek systeem te vergroten Bij al deze initiatieven hebben burgers hun opvat-
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tingen kenbaar kunnen maken en kunnen discussieren over vraagstukken en
ontwikkelingen in hun gemeente Opvattingen die van invloed kunnen zijn op
het verloop van politieke processen, waardoor deze voor burgers herkenbaar-
der verlopen
Naast het bevorderen van de dialoog tussen politici en burgers, kan worden
gepoogd burgers in contact te brengen met lokale politici. Uit het onderzoek
van Tops et al (1993: 46) is gebleken dat in Eindhovens een groot deel van de
bevolking (81%) nooit raadsleden ontmoet Lokale initiatieven als de Alk-
maarse wijkdagen zijn een reactie op dit soort gegevens. Tijdens deze bijeen-
komsten is de drempel voor burgers om in contact te komen met lokale poli-
tici vrij laag. Ook met het 'op de koffie-project' in Rotterdam is gepoogd de
toegankelijkheid van de lokale politiek te vergoten Voorts kan door het
districtenstelsel het contact tussen kiezer en gekozene worden geintensiveerd
Er ontstaat, zeker omdat er veelal sprake zal zijn van kleine kiesdistricten, een
directere band tussen kiezer en gekozene.
Een meer toegankeluke lokale politiek stelt bepaalde eisen aan het functione-
ren van raadsleden Omdat zij meer in contact zullen staan met kiezers, wor-
den communicatieve vaardigheden belangruker. Behalve veel van de reeds
besproken initiatieven, kunnen enkele institutionele instrumenten deze vaardig-
heden bij raadsleden stimuleren Zo kan worden gewezen op lokale referenda
Deze onttrekken zich veelal aan de dominante invloed van de landelijke poli-
tiek Lokale politici moeten hierdoor kiezers mobiliseren en overtuigen. Daar-
naast kunnen tussentijdse raadsverkiezingen waarde hebben Ook invoering
van een districtenstelsel en vergroting van de invloed van voorkeurstemmen,
kunnen resulteren in meer aansprekende politici. Deze institutionele veran-
deringen vergroten de kans dat kandidaten op eigen kracht hun raadszetel
moeten verwerven Hierdoor kan het profiel van de lokale politiek worden
aangescherpt, zodat burgers zich meer herkennen in hun vertegenwoordigers
in het gemeentebestuur.
De mate waarin deze instrumenten effect sorteren, hangt mede af van de
selectie van raadsleden. Bij deze selectie hebben politieke partuen de sleutel
in handen (Koole, 1990: 3-4). In dit opzicht spelen zij een belangrijke rol bij
het versterken van de externe gerichtheid van de lokale volksvertegenwoordi-
ging Ook in andere opzichten kunnen partijen een rol spelen bij het vergroten
van de toegankelijkheid van de lokale politiek. Verschillende partuen hebben
zich recentelijk bezonnen op hun functioneren (zie bijvoorbeeld: Commissie-
Van Kemenade, 1991 Commissie-Van Laarhoven, 1991 en Commissie-
Duyvendak, 1993). Een bezinning die gericht is geweest op het versterken van
de maatschappelijke positie van partuen Deze herorientatie kan ook het
streven naar een meer responsieve lokale politiek ondersteunen In de praktuk
van politieke en bestuurlijke vernieuwing zijn echter nauweluks initiatieven
ontwikkeld om de maatschappelijke positie van politieke partuen te verster-
ken Het Rotterdamse plan om partijen te ondersteunen, vormt een - met
uitgevoerde - uitzondering
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Schema 42 geeft een overzicht van initiatieven en instrumenten die voor de
twee benaderingen, die zich richten op een versterking van de positie van de
raad, betekenis hebben

SCHEMA 4.2 VERSTERKEN POSITIE RAAI)

benadering initiatief

herstel primaat van raad Burgemeester door raad kiezen
versterken interne rol van gemeenteraad, Wethouders buiten raad

meer invloed van raad op verloop van be- Tilburgs Model
leidsproces door meer informatie, meer Welzunsindex Enschede

bevoegdheden, nieuwe beleidsmethodieken, Onderzoek Wijkbeheer
nieuwe werkwijze en extra ondersteuning Nijmegen

voor raadsleden Basiskwaliteit Tilburg
Simulatiespel Delft

()nderzoekscommissie Arnhem
Raadscommissie Amsterdam

Raadsinformatiesysteem
Den Haag

responsivileit lokale politiek Partij-ondersteuning Rotterdam
versterken externe rol gemeenteraad, toegan- Alkmaarse Wijkdagen

kelijkheid lokale politiek vergroten, meer Radio-referendum Rijnmond
aandacht voor extern functioneren raadsle- Stadsraadpleging Nijmegen

den, herkenbare raad en versterken rol poli- Waagstraatproject Groningen
tieke partijen Tribunaal Zutphen

Ronde Tafelgesprekken Alkmaar
Breda 2000

Op de koffie-project Rotterdam
Publieke discussie Zaanstad

Amsterdamse Stadsgesprekken
Districtenstelsel

Referendum
Voorkeurstemmen

Tussentijdse Verkiezingen

4.3 Vergroten betrokkenheid burgers

De derde strategie van politieke en bestuurlijke vernieuwing richt zich op de
burger. De geringe politieke betrokkenheid van burgers wordt getypeerd als
het voornaamste probleem van de lokale democratie. De geringe betrokken-
heid zou twee oorzaken hebben. Allereerst beschikken burgers over weinig
mogelijkheden om de politieke besluitvorming te beinvioeden. Daarnaast zou
in de lokale democratie onvoldoende plaats zijn voor maatschappeluke initia-
tieven waarmee burgers hun betrokkenheid bij de samenleving tot uitdrukking
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brengen. De geinstitutionaliseerde organen in de lokale politiek zouden te
weinig gebruik maken van activiteiten van burgers en maatschappelijke orga-
nisaties (zie: Depla en Monasch, 1994b: 87)
De modernisering van de lokale democratie richt zich in deze derde strategie
op het vergroten van de betrokkenheid van burgers Burgers zouden een meer
prominente rol moeten spelen in de discussies en beslissingen over politieke
en maatschappeluke ontwikkelingen. Hen zou meer mogelijkheden moeten
worden geboden ontwikkelingen die hen direct raken, te beinvloeden Vanuit
twee uiteenlopende opvattingen over de rol van burgers, wordt aan dit alge-
mene streven invulling gegeven

\
4.3.1   De burger als kiezer

In de eerste benadering richt de aandacht zich primair op de invloed van
burgers op de besluitvormingsprocessen in de geinstitutionaliseerde lokale
politiek Hoewel de bevolking op verschillende manieren deze processen kan
beinvloeden (Van Deth, 1992: 425), staat electorale participatie hierbij cen-
traal (zie Denters et al, 1990: 57) Verkiezingen zijn het formele moment bij
uitstek waarop burgers hun politieke voorkeuren kenbaar maken en invloed
uitoefenen op de besluitvorming in de lokale politiek In deze benadering
komt de betrokkenheid van de burger vooral tot uitdrukking in zijn rol als
kiezer.

De lokale democratie kampt volgens deze benadering met drie problemen
Allereerst laten betrekkelijk grote groepen kiezers de lokale stembus links
liggen. De raadsverkiezingen  van 1990 hebben dit geillustreerd.   Alhoewel
deze verkiezingen wellicht een uitschieter zijn geweest, gaan bij verkiezingen
voor de gemeenteraad altijd minder mensen stemmen dan bu die voor de
Tweede Kamer (zie: Van Tilburg, 1993: 162). De relatief lage opkomst hangt
ongetwijfeld samen met de geringe betekenis die burgers toekennen aan lokale
verkiezingen
Voorts is het geringe aantal momenten waarop burgers de gang naar de lokale
stembus kunnen maken, een probleem van de lokale democratie. E6n maal per
vier jaar kunnen kiezers zich uitspreken over de lokale politiek. Omdat tussen-
tijdse ontbinding van de gemeenteraad onmogelijk is, kunnen burgers hun
mening niet kenbaar maken over conflicten, die bijvoorbeeld hebben geleid tot
een breuk in het college. Zij kunnen zich ook niet uitspreken over belangrijke
politieke strudpunten, omdat referenda wetteluk niet zun toegestaan. Voorts
kunnen zij geen directe invloed uitoefenen op de verkiezing van wethouders,
en wordt de burgemeester zonder inbreng van burgers benoemd.
In de lokale democratie beschikken burgers over een beperkt aantal mogeluk-
heden om zich uit te spreken over beslissingen die in de politieke arena wor-
den genomen Ook de gemeenteraadsverkiezingen zouden in dit opzicht tekort
schieten. Doordat kiezers niet bekend zijn met de spelers en de inzet in de
verkiezingsstrijd, drukken algemene, veelal aan de nationale politiek ontleende
motieven een belangruke stempel op het stemgedrag.9 De lokale politiek zelf
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biedt kiezers te weinig houvast bij het bepalen van de partijvoorkeur Alhoe-
wel het vanuit het perspectief van de individuele kiezer begrijpelijk is, heeft
de nationalisering van het stemgedrag consequenties voor de betekenis van
raadsverkiezingen (Stoker, 1988: 47). Door de nationalisering van deze ver-
kiezingen spreken weinig burgers zich uit over lokale politici of plaatselijke
issues Hierdoor is de band tussen het gedrag van de lokale politici enerzijds
en de opvattingen en wensen van kiezers anderzijds betrekkelijk zwak ontwik-
keld (Tops, 1994: 49-50).
Het proces van politieke en bestuur'Uke vernieuwing richt zich in deze bena-
dering op het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij de geinstitutio-
naliseerde politiek. Door de modernisering van de lokale democratie moet de
rol van burger als kiezer meer profiel krijgen, zodat hij meer invloed kan
uitoefenen op de formele besluitvorming. Deze doelstelling kan op uiteenlo-
pende wijzen worden gerealiseerd. Zo kan worden gepoogd meer mensen te
motiveren  tot  een  gang  naar de lokale stembus.  In  1994 zijn verschillende
initiatieven genomen om de opkomst te verhogen De opkomstbevorderende
campagne in Groningen en de prijsvraag onder jeugdige Hoornse kiezers zijn
hiervan twee voorbeelden Daarnaast ontstaat door invoering van strafzetels
voor politieke partijen een stimulans te streven naar een zo hoog mogeluke
opkomst
Daarnaast kan het aantal momenten waarop burgers via de stembus hun opvat-
ting kenbaar kunnen maken, worden vergroot. De introductie van het lokale
referendum is hierop gericht, burgers kunnen dan vaker hun rol als kiezer
vervullen. De ervaringen met het Haarlemse referendum hebben aangetoond
dat burgers via een lokale volksraadpleging invloed uitoefenen op de politieke
besluitvorming Zonder een formeel referendum te organiseren, zijn in enkele
gemeenten initiatieven genomen burgers in de gelegenheid te stellen zich
vaker uit te spreken over thema's in de lokale politiek. Het Groningse Waag-
straatproject, het referendum van radio-Rijnmond en de Numeegse stadsraad-
pleging zijn voorbeelden van dergelijke informele volksraadplegingen. Ook de
periodieke onderzoeken bieden burgers een medium om hun opvattingen aan
het gemeentebestuur kenbaar te maken De resultaten van deze onderzoeken
worden in veel gemeenten gebruikt in het bestuurlijk proces. Burgerraadple-
gingen, als het stadspanel in Delft en de omnibusenqu6te in Alkmaar, hebben
dan ook betekenis voor deze benadering waarin wordt getracht de bevolking
meer invloed te geven op de besluitvorming in de lokale politiek.
Voorts krugt de rol van burgers als kiezers meer inhoud, wanneer het
'gewicht' van hun stem groter wordt Burgers zijn dan waarschijnlijk meer
genegen de gang naar de stembus te maken Een groter gewicht ontstaat

allereerst bij een directe verkiezing van de burgemeester. Met zijn stem krijgt
de burger dan directe invloed op de aanstelling van 66n van de belangrijkste
actoren in de lokale democratie Door het vergroten van de betekenis van
voorkeurstemmen en het introduceren van een lokaal districtenstelsel, krijgt de
kiezer meer invloed op de samenstelling van de gemeenteraad Voorts neemt
door het vergroten van de lokale autonomie het belang van de individuele
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stem toe Volgens Van Tilburg (1993: 206-207) krugen raadsverkiezingen
meer betekenis, indien beslissingen van het gemeentebestuur een grotere
invloed hebben op ontwikkelingen die burgers raken.
Het vergroten van de lokale autonomie heeft nog in een ander opzicht bete-
kenis voor de betrokkenheid van burgers bu de lokale politiek Wanneer het
gemeentebestuur over meer bevoegdheden beschikt, kan de lokale component
bij raadsverkiezingen groter worden. Door het temperen van de dominante
invloed van de nationale politiek op deze verkiezingen, krijgt de rol van de
lokale kiezer meer inhoud Tussentijdse verkiezingen, spreiding van verkiezin-
gen en verbod van landeluke partijen; het zijn enkele institutionele voorstellen
waarmee wordt gepoogd de overheersende invloed van de nationale politiek
op de gemeenteraadsverkiezingen te verminderen

4.3.2   Actief burgerschap

In de tweede benadering zun burgers niet alleen kiezers ZU worden be-
schouwd als actieve burgers die op verschillende manieren uitdrukking (kun-
nen) geven aan hun betrokkenheid bij ontwikkelingen in de lokale samenle-
ving. Vele burgers zijn actief in uiteenlopende maatschappelijke organisaties
(zie: Castenmiller, 1988) Daarnaast proberen burgers op ad hoc-basis het
overheidsbeleid te beinvioeden. Met een handtekeningenactie, een demon-
stratie of een bezetting brengen mensen hun opvattingen over bepaalde poli-
tieke voornemens of maatschappelijke ontwikkelingen tot uitdrukking Aan
deze vormen van maatschappelijke- en niet-electorale participatie wordt in de
benadering van het actief burgerschap veel waarde toegekend. In een tijdperk
waarin deeiname aan verkiezingen minder vanzelfsprekend is geworden (Tops
en Depla, 1992b: 14), zouden ze een nuttige aanvulling zijn op de procedures,
waarmee burgers op dit moment worden betrokken bu discussies en besluit-
vorming over maatschappelijke en politieke vraagstukken (zie: Van Deth,
1992: 427).10
De lokale democratie kampt vanuit de invalshoek van het actief burgerschap
met twee problemen Allereerst krijgen initiatieven van maatschappelijke
democratie binnen de bestaande politieke instituties te weinig ruimte In de
geinstitutionaliseerde lokale democratie wordt de maatschappelijke betrokken-
heid te weinig gehonoreerd door het gemeentebestuur. Er wordt te weinig
gebruik gemaakt van kennis en ervaring van burgers
Daarnaast zouden burgers onvoldoende worden gemotiveerd om zich actief te
mengen in de lokale politiek De bestaande participatiemogelijkheden, zoals
buvoorbeeld geinstitutionaliseerd in allerlei inspraakverordeningen en -proce-
dures (zie: Korsten, 1979), zouden zijn verouderd. Ze lijken nauwelijks aan te
sluiten bu de verwachtingen en eisen die burgers hieraan stellen. Burgers
kunnen vaak pas reageren als plannen een vergevorderd stadium hebben
bereikt Hierdoor krijgen inspraakprocedures snel een defensief en reactief
karakter, waardoor zu voor zowel burgers als bestuurders vaak een onbevre-
digend verloop hebben De bestaande inspraakprocedures lijken burgers ook
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steeds minder aan te spreken (Depla en Monasch, 1994b: 87-88). Waar bur-
gers de vertrouwde inspraakprocedures niet meer gebruiken, ontstaat een zeker
isolement van de lokale politiek Politiek en maatschappelijk debat zouden
steeds minder op elkaar zijn betrokken  (De Haan en Duyvendak,  1993:  32).
Binnen de benadering van het actief burgerschap wordt het proces van poli-
tieke en bestuurluke vernieuwing beschouwd als een poging een produktieve
samenwerking tussen actoren in de lokale samenleving te realiseren (Depla en
Monasch, 1994b: 88) Erkenning van de waarde en betekenis van maatschap-
pelijke initiatieven past in deze benadering. Het primaat van de politiek zou
bewust moeten worden gerelativeerd, zodat zelfregulering en zelforganisatie
meer kansen krijgen. De workshop 'autoluw Culemborg' en de verkeerscircula-
tieplannen in Deventer zijn twee voorbeelden waarin is geexperimenteerd met
vormen van zelfregulering. In het proces van politieke en bestuurlijke ver-
nieuwing zijn ook initiatieven genomen om maatschappeluke zelforganisatie
te bevorderen Het zelfbeheer-project in Woensel-West is hiervan een voor-
beeld. Ook in de Deventer wijkaanpak geeft het gemeentebestuur burgers en
maatschappelijke organisaties verantwoordelijkheden voor de ontwikkeling en
het beheer van 'hun' buurt of straat Voorts worden in de projecten wukgericht
werken in Utrecht, de Arnhemse 'kijk op de wijk' en het Rotterdamse kwali-
teitspanel maatschappetijke organisaties ondersteund; zij passen daarom in
deze benadering waarin het actief burgerschap wordt gestimuleerd.
In de benadering van het actief burgerschap wordt voorts een kritische evalu-
atie wenseluk geacht van de bestaande mogelijkheden van politieke participa-
tie De participatie-democratie, zoals deze vanaf de jaren zestig is ontstaan
(zie: Korsten, 1979), kent een hoge drempel om actief te worden (Becker en
Kalma, 1991: 53). Hierdoor is het voor slechts weinigen aantrekkelijk om
politiek actief te zijn In de benadering van het actief burgerschap wordt
daarom gezocht naar vormen van politieke participatie die beter aansluiten bij
de veranderende interesses en tijdsbestedingspatronen van burgers. In het
proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing is geexperimenteerd met
nieuwe fora voor politiek en maatschappelijk debat. Met initiatieven zoals de
Amsterdamse stadsgesprekken, de Alkmaarse ronde tafelgesprekken, Breda
2000, het Zutphens tribunaal, de publieke discussie in Zaanstad en het kwali-
tatieve panel in Ridderkerk, wordt gepoogd burgers actief te betrekken bij
discussies over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in hun gemeen-
te

In de derde strategie van bestuurlijke vernieuwing wordt gestreefd naar een
grotere betrokkenheid van burgers bu de lokale politiek. Schema 4.3 vat de
verschillende initiatieven en instrumenten samen die aansluiten bu de twee
benaderingen om dit doel te realiseren.
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S("HEMA 4.3 VERGROTEN BETROKKENHEII) BLIRGERS

benadering initiatief

burger als kiezer Referendum
vergroten van invloed van burgers op de Strafzetels

besluitvorming in de formele politieke arena Gekozen burgemeester
Tussentijdse Verkiezingen
Verbod Landelijke Partijen

Spreiding verkiezingen
Districtenstelsel

Vergroten lokale autonomie
Voorkeurstemmen

()pkomstbevorderende campagne
Groningen

Prijsvraag Hoorn
Stadspanel Delft

()mnibusenquate Alkmaar
Radio-referendum Rijnmond
Waagstraatproject Groningen
Stadsraadpleging Nijmegen

Lokaal Referendum Haarlem

actief burgerschap Zelf-beheer Woensel-West
vergroten betrokkenheid burgers bij discus- Deventer Wijkaanpak
sie, besluitvorming en vormgeving van po- Premie-op-Actie
litieke en maatschappelijke ontwikkelingen Kijk op Wijk Arnhem

Workshop Autoluw Culemborg
Verkeerscirculatieplannen Deventer

Wijkgericht Werken Utrecht
Stadsgesprekken Amsterdam

Kwalitatieve Panel Ridderkerk
Ronde Tafelgesprekken Alkmaar

Tribunaal Zutphen
Breda 2000

Publieke discussie Zaanstad

4.4      Vervolmaking of vermaatschappelijking,
twee perspectieven van politieke en bestuurlijke vernieuwing

In de vorige drie paragrafen zijn verschillende strategieen en benaderingen
van politieke en bestuurluke vernieuwing onderscheiden. Concrete instrumen-
ten en initiatieven hebben veelal betekenis voor de verschillende strategieen.
Doordat de instrumenten en initiatieven verschillende doelstellingen kennen,
zijn ze niet expliciet te koppelen aan 66n moderniseringsstrategie. De gecon-
strueerde typologie van politieke en bestuurlijke vernieuwing heeft dan ook
niet geresulteerd in elkaar wederzuds uitsluitende categorieen. Deze constate-
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ring maakt een analyse van de verhouding tussen de verschillende strategieen
zinvol Dit gebeurt in het eerste gedeelte van deze paragraaf Op basis van
deze analyse worden vervolgens twee perspectieven van politieke en bestuur-
luke vernieuwing gepresenteerd.

4.4.1   Strategieen als companen en concurrenten

De verschillende strategieen richten zich op uiteenlopende aspecten van de
lokale democratie Ze zijn uiteenlopende invalshoeken om de 'staat' van de
lokale democratie te belichten en te beoordelen Vanuit iedere strategie wor-
den verschillende problemen en mogelijke oplossingsrichtingen onderscheiden
De instrumenten en initiatieven kunnen voor verschillende oplossingsrich-
tingen gelijktijdig betekenis hebben
De Deventer wijkaanpak kan dit illustreren Dit initiatief kan vanuit de invals-
hoek waarin het beleidsproces centraal staat, worden beschouwd als een
instrument om de daadkracht van het gemeentebestuur te vergroten Burgers
en maatschappelijke organisaties hebben verantwoordelijkheden gekregen voor
de ontwikkeling van hun wijk Deze overdracht van bevoegdheden sluit aan
bij de opvatting dat beleid alleen effectief kan worden georganiseerd wanneer
het in co-produktie met betrokkenen tot stand komt. De Deventer wukaanpak
kan echter ook worden beschouwd als een instrument om burgers te betrekken
bij de discussies, besluitvorming en uitvoering van maatregelen die hen direct
raken In dit opzicht heeft dit instrument ook in de benadering van het actief
burgerschap betekenis voor de vernieuwing van de lokale democratie
Ook burgerraadplegingen, zoals het stadspanel in Delft, hebben betekenis voor
verschillende strategieen van politieke en bestuurlijke vernieuwing Met be-
hulp van enqu6tes kan worden vastgesteld of het gemeentelijk beleid de
beoogde effecten heeft opgeleverd Burgerraadplegingen zijn in dit opzicht
instrumenten om het gemeentelijk beleid te evalueren. Zij kunnen echter ook
raadsleden op de hoogte te stellen van wensen van burgers Bij de ontwik-
keling van en besluitvorming over beleid kunnen de raadsleden hierdoor meer
rekening houden met verlangens van de bevolking. Ook vanuit de invalshoek
waarin de positie van de raad centraal staat, dragen opiniepeilingen daarom bij
aan een vernieuwing van de lokale democratie Omdat de peilingen de articu-
latie van de 'stem des volks' zijn, kunnen burgers een grotere invloed krijgen
op de besluiten in de lokale politiek De burgerraadplegingen hebben daarom
ook betekenis voor de strategie van politieke en bestuurluke vernieuwing
waarin de rol van burgers centraal staat.
Deze twee concrete voorbeelden laten zien dat instrumenten en initiatieven
voor verschillende strategieen van politieke en bestuurlijke vernieuwing bete-
kenis kunnen hebben." Vanuit iedere strategie zal echter een ander effect van
het betreffende instrument of initiatief worden belicht Deze uiteenlopende
'waardering' hangt samen met de verschillende doelstellingen die de afzonder-
1Uke moderniseringsstrategieen hebben Zij richten zich met hun specifieke
doelstellingen op uiteenlopende aspecten van de lokale democratie Dit toont
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aan, dat met de verschillende strategieen een uiteenlopende kijk op de 'werke-
lijkheid' van de lokale democratie ontstaat Ze zun kaders waarmee het com-
plexe en veelvormige karakter van de praktijk van politieke en bestuurluke
vernieuwing in kaart wordt gebracht (vergl: 't Hart, 1992: 204). De strategieen
vullen elkaar aan, ze zijn companen van elkaar

De strategieen zijn echter niet alleen companen De uiteenlopende doelstellin-
gen botsen in sommige opzichten. Het streven naar een grotere politieke
betrokkenheid kan bijvoorbeeld conflicteren met pogingen de beleidsbepalen-
de rol van de gemeenteraad te versterken. Het voorstel voor de introductie van
een lokaal referendum maakt dit duidelijk Omdat burgers zich via referenda
uitspreken over politieke onderwerpen, wordt dit voorstel vanuit het streven
naar een grotere betrokkenheid van burgers positief beoordeeld Referenda
tasten echter de autonome beslissingsbevoegdheid van de raad aan Vanuit de
moderniseringsstrategie waarin de positie van de raad centraal staat, wordt dit
instrument daarom minder positief gewaardeerd Omdat beide strategieen
uiteenlopende doelstellingen toekennen aan het vernieuwingsproces, staan ze
in bepaalde opzichten op gespannen voet met elkaar. Door deze spanning
worden bepaalde instrumenten of initiatieven van politieke en bestuurlijke ver-
nieuwing wisselend beoordeeld vanuit de afzonderlijke strategieen.
Vergelijkbare 'botsingen' doen zich tussen de andere vernieuwingsstrategieen
voor. In de verhouding tussen de strategieen waarin respectieveluk wordt
gestreefd naar vergroting van de daadkracht van het gemeentebestuur en
versterking van de positie van de raad, strijden technisch-wetenschappelijke en
politieke rationaliteit om voorrang (Snellen, 1987). Het streven naar een
effectiever beleid kan ten koste gaan van de ruimte voor politieke afwegingen
(vergl Frissen, 1991). Voor raadsleden ontstaan minder mogelijkheden te
intervenieren in het beleidsproces indien met managementrapportages en
kengetallen het beleidsproces wordt gestructureerd Structurering van het
beleidsproces kan ertoe leiden dat politieke voorkeuren en afwegingen bij de
feitelijke besluitvorming langzaam maar zeker naar de achtergrond worden
gedrongen. In het Tilburgs Model, dat voor een deel is gebaseerd op het
concept van zelfbeheer, zijn ambtelijke organisaties in belangruke mate ver-
antwoordelijk voor de concrete bedrufsvoering. In het streven naar een effec-

tief lokaal bestuur wordt de politiek op afstand geplaatst.
Hetzelfde geldt wanneer wordt gestreefd naar een vermaatschappelijking van
het beleidsproces. In het zelfbeheerproject in Woensel-West krijgen bewoners
zeggenschap over het beheer van hun woning en straten Op deze terreinen
onttrekt de besluitvorming zich aan de directe invloed van de gemeenteraad
Terwijl de politiek op 'afstand' wordt geplaatst, worden respectievelijk de
ambtelijke organisatie en maatschappelijke organisaties (mede-)verantwoorde-
lijk voor het verloop en de uitkomsten van het feitelijk beleidsproces.
Tussen de strategie waarin de raad centraal staat en die waarin de betrokken-
heid van burgers het uitgangspunt vormt, doen zich ook 'conflicten' voor, De
'irrationele' kiezer is een regelmatig terugkerend argument tegen de uitbreiding
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van de formele politieke invioed van burgers, door bijvoorbeeld invoering van
het  referendum   (De  Haan en Duyvendak,   1993: 26). Burgers zouden onvol-
doende zicht hebben op de complexiteit van politieke onderwerpen, zodat zij
de consequenties van een keuze voor of tegen een bepaald voorstel niet goed
zouden kunnen beoordelen.12 Hierdoor kan bij een referendum een 'rationele'
keuze geen meerderheid verwerven. Daarnaast kan de bevolking bij ieder
referendum steeds een andere beslissing nemen, inconsistente besluitvorming
kan de effectiviteit van de beleidsvoering schaden Ten slotte kan het beleids-
proces door een referendum worden vertraagd, waardoor maatschappelijke
problemen langer blijven bestaan. Terwijl het referendum positief wordt
beoordeeld vanuit de strategie waarin het vergroten van de betrokkenheid van
burgers centraal staat, wordt het verworpen vanuit de strategie die zich richt
op de organisatie van het beleidsproces.
Omdat ze uiteenlopende doelstellingen nastreven, bestaan er tussen de ver-
schillende strategieen van politieke en bestuurlijke vernieuwing bepaalde
spanningen Ze zijn niet alleen companen, maar ook concurrenten van elkaar

4.4.2    Twee perspectieven  van  politieke  en  bestuurlijke  vernieuwing

In het proces van vernieuwing bestaat niet alleen 'tussen', maar ook 'binnen'
de strategieen een zekere spanning Bij elke moderniseringsstrategie zun twee
benaderingen onderscheiden. De benaderingen kennen dezelfde doelstellingen,
deze worden echter op uiteenlopende wuzen gedefinieerd, waardoor de geko-
zen oplossingsrichtingen verschillen Door de uiteenlopende interpretaties
staan de benaderingen op gespannen voet met elkaar
In de strategie waarin wordt gestreefd naar een daadkrachtig lokaal bestuur
worden in de netwerkbenadering maatschappeluke complexiteit, wederzijdse
afhanke'Ukheid en pluriformiteit als uitgangspunten van het beleidsproces
ervaren Er wordt verondersteld dat het gemeentebestuur alleen daadkrachtig
kan functioneren, indien verschillende belanghebbenden een rol in het beleids-
proces kunnen spelen Hierdoor krijgt het beleidsproces een enigszins onge-
structureerd karakter, dat niet meer beheersbaar is door 66n centrale actor
(Bekkers, 1993: 73)
In de structuurbenadering wordt daarentegen gestreefd naar een beheersing
van het beleidsproces. Dit streven wordt weerspiegeld in de ideale 'grond-
structuur' van het beleid: een weloverwogen, op wetenschappelijke kennis
gebaseerd, schema van doelen en middelen (Van de Donk, 1993a: 35). Door
een overdracht van politieke bevoegdheden, strategische overeenkomsten en
compromisvorming komt deze structuur in gevaar Activiteiten die leiden tot
vormen van co-produktie, worden in de netwerkbenadering beschouwd als
voorbeelden van politieke en bestuurluke vernieuwing In de structuurbenade-
ring worden ze daarentegen gezien als de oorzaak van een ineffectief en
inefficient lokaal overheidsbeleid, omdat de beleidsvoering minder beheers-
baar wordt.
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Binnen de strategie waarin wordt gestreefd naar een sterkere positie van de
raad, bestaat een gelijksoortig conflict Pogingen om de interne rol van volks-
vertegenwoordiging te versterken, leiden tot een grotere fixatie op het ge-
meentelijk beleidsproces. Om beleid te beinvloeden moeten raadsleden op de
hoogte zijn van ambtelijke nota's, de finesses van raadsvoorstellen kennen, en
het werk van het college van B&W nauwgezet volgen Een versterking van de
beleidsbepalende rol van raadsleden kan daarmee leiden tot een grotere ori-
entatie op de 'wereld' van het stadhuis. In de benadering waarin wordt ge-
streefd naar een versterking van de vertegenwoordigende rol van raadsleden,
wordt deze fixatie niet positief beoordeeld. Om hun externe rol meer inhoud
te geven, moeten raadsleden zich juist minder orienteren op het stadhuis In
deze benadering moeten ze niet streven naar een grotere bestuurlijke macht,
maar enige afstand bewaren ten aanzien van het dagelijks bestuur
Ten slotte bestaat in de strategie waarin wordt gestreefd naar een grotere
betrokkenheid van burgers een 'tegenstrijdigheid'. In de benadering waarin
burgers als kiezers worden benaderd, staat de besluitvorming in de formele
politieke arena centraal. De bestaande politieke instituties vormen het uit-
gangspunt Het officiele politiek systeem bluft richtinggevend voor de wils-
vorming. In de benadering van het actief burgerschap wordt daarentegen
afstand genomen van het bestaande politiek systeem De betrokkenheid van
burgers wordt breder gedefinieerd; ook maatschappelijke activiteiten maken
hier deel van uit. Er is oog voor vormen van maatschappelijke democratie. In
deze benadering monopoliseren de organen van het geinstitutionaliseerde poli-
tiek systeem de gezaghebbende toedeling van waarden niet, de centrale rol
van de politiek wordt gerelativeerd. Politieke en bestuurlijke vernieuwing
impliceert vooral de erkenning en stimulering van de rol van organisaties en
verbanden bij discussies, besluitvorming en uitvoering van maatregelen in het
publiek domein Deze erkenning leidt tot een zekere relativering van het
belang van de bestaande politieke instituties, terwijl in de eerste benadering
wordt getracht burgers meer te betrekken bij deze instituties

Indien de tegenstellingen binnen de verschillende strategieen in ogenschouw
worden genomen, bluken er twee typen benaderingen van politieke en be-
stuurlijke vernieuwing te bestaan Deze typen, die de verschillende strategieen
doorsnuden, rechtvaardigen het om te spreken over twee 'perspectieven' van
politieke en bestuurlijke vernieuwing In deze overkoepelende perspectieven
komen uiteenlopende zienswijzen op de organisatie van de lokale democratie
tot uitdrukking
In het eerste perspectief richt politieke en bestuurluke vernieuwing zich op de
'perfectionering' van het bestaande democratisch systeem De problemen van
de lokale democratie worden beschouwd als 'haperingen' van het systeem. De
veronderstellingen van het systeem worden niet ter discussie gesteld. Het
moderniseringsproces richt zich op het wegnemen van de gesignaleerde hape-
ringen, zodat het democratisch systeem weer optimaal kan functioneren
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Politieke en bestuurluke vernieuwing is in dit opzicht te beschouwen als een
'grote onderhoudsbeurt' voor de lokale democratie. Het vernieuwingsproces
fungeert als oliespuitje om het systeem weer te laten 'draaien' De oplossingen
die voor de verschillende problemen van de lokale democratie worden gefor-
muleerd, zijn gebaseerd op de bestaande instituties, procedures en omgangs-
vormen Waar de daadkracht van het gemeentebestuur te wensen overlaat, is
een rationaliseong van het beleidsproces noodzakelijk De vernieuwing van de
lokale democratie moet resuTfe-rEA--in een beleidsproces waarin maatschappe-
luke problemen nauwkeurig in kaart worden gebracht, mogeluke oplossingen
worden geinventariseerd en de meest optimale beslissing in de praktijk wordt
gebracht Wanneer het beleidsproces op deze gestructureerde manier wordt
georganiseerd, neemt de daadkracht van het gemeentebestuur weer toe.
In dit eerste perspectief van politieke en bestuurlijke vernieuwing is in het
beleidsproces een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenteraad. Omdat de
raad het hoofd van de gemeente is, moeten zijn besluiten richtinggevend zijn
voor het verloop en de uitkomsten van het beleidsproces. Door het modernise-
ringsproces in de lokale democratie moet de raad weer over de capaciteiten
beschikken om deze ambitie waar te kunnen maken. Met meer informatie,
uitbreiding van bevoegdheden en betere ondersteuning moet de raad weer grip
krugen op het beleidsproces, zodat het primaat van de raad wordt hersteld
De pogingen de interne positie van de raad te versterken, worden gelegiti-
meerd door de bijzondere status van de raad (zie: Denters en De Jong, 1992:
13) In de lokale democratie is de raad het enige orgaan dat rechtstreeks door
de bevolking wordt gekozen Een centrale positie van de raad in het lokaal
bestuur garandeert dat de voorkeuren van burgers doorklinken in het beleid
van het gemeentebestuur Verkiezingen zijn het moment bij uitstek waarop
burgers hun wensen kenbaar kunnen maken In de lokale democratie functio-
neert het electoraal mechanisme echter onvoldoende, raadsverkiezingen vinden
te sporadisch plaats, oefenen te weinig aantrekkingskracht uit op burgers en
brengen niet de lokale wensen van kiezers tot uitdrukking. Door enkele initia-
tieven van politieke en bestuurluke vernieuwing zou de 'stem des volks' krac-
htiger kunnen doorklinken.
De veranderingen die worden nagestreefd, bevestigen de rolverdeling in de
lokale democratie In deze rolverdeling zijn burgers kiezers die hun voorkeu-
ren articuleren. De raad is het hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie,
dat op grond van de signalen uit de samenleving de hoofdlijnen van het
gemeentelijk beleid bepaalt. Deze hoofdlijnen geven richting aan beslissingen
in de lokale politiek De ambteluke organisatie zorgt er voor dat deze beslis-
singen gefundeerd tot stand komen, en brengt ze vervolgens in praktijk opdat
de doelstellingen van het beleid worden gerealiseerd Deze rolverdeling,
waarin een zekere hierarchie tot uitdrukking komt, veronderstelt een strakke
scheiding van activiteiten Iedere actor heeft zijn eigen verantwoordelijkheid
in het democratisch systeem. De bestaande representatieve democratte, met het
primaat van de politiek, is in belangruke mate gebaseerd op deze strakke
rolverdeling (zie: Kalma, 1982: 46-48). In het eerste perspectief van politieke
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en bestuurlijke vernieuwing wordt deze rolverdeling als uitgangspunt geno-
men De vernieuwing van de lokale democratie richt zich op de ondersteuning
van de verschillende actoren bij de uitoefening van hun rol. door de inzet van
initiatieven en instrumenten moeten de verschillende actoren over meer moge-
1Ukheden beschikken om hun eigen rol adequaat uit te voeren Met de moder-
nisering van de lokale democratie wordt gepoogd de 'vertrouwde' rolverdeling
te optimaliseren Het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing richt
zich daarmee op de 'vervolmaking' van het bestaande democratisch systeem.

In het tweede perspectief worden vraagtekens geplaatst bij de mogelijkheden
de problemen van de lokale democratie langs 'vertrouwde' wegen op te lossen
Zo wordt de vraag opgeworpen of de daadkracht van het gemeentebestuur wei
is gediend met alleen nieuwe methodieken, die beleidmakers in staat stellen
nog meer kennis te vergaren over maatschappelijke problemen. Voorts wordt
het allerminst zeker geacht dat de raad zijn centrale positie in de lokale demo-
cratie kan realiseren indien hu eerder bu het proces wordt betrokken, meer
informatie of meer secretariele ondersteuning krijgt. Ten slotte wordt betwij-
feld of burgers meer worden betrokken bij de lokale politiek indien zij vaker
een oproep voor de gang naar de lokale stembus krijgen.
In het tweede perspectief van politieke en bestuurlijke vernieuwing wordt
afstand genomen van de 'standaard-oplossingen' omdat de rol van het beleid,
de gemeenteraad en de burgers op een andere manier wordt gedefinieerd
Beleid wordt gezien als de uitkomst van interacties in een complex netwerk
waarin verschillende belanghebbenden actief zijn, Het gemeentebestuur moet
met deze complexiteit kunnen omgaan. De daadkracht van het gemeentebe-
stuur wordt bepaald door de mate waarin het vormen van co-produktie van
beleid kan organiseren De raad is een volksvertegenwoordigend orgaan, dat
ziin kracht ten aanzien van college van B&W en ambtelijk apparaat ontleent
aan zlJn directe relatie met het electoraat. De raad zou zun positie kunnen ver-
sterken door meer aandacht te schenken aan deze relatie Ten slotte wordt
uitgegaan van actief burgerschap. De bevolking is op verschillende maat-
schappelijke terreinen actief en deskundig  In de lokale democratie zouden
deze .maatschappelijke activiteiten en deskundigheid meer moeten worden
gehonoreerd Actieve burgers kunnen en willen betrokken worden bij de tot-
standkoming, besluitvorming en uitvoering van beleid dat hen direct raakt.
De strakke rolverdeling tussen de verschillende actoren in de lokale democra-
tie verdwijnt in dit tweede perspectief van politieke en bestuurlijke vernieu-
wing. De grenzen tussen de domeinen in de lokale democratie vervagen De
relaties tussen de burgers, raadsleden en ambtenaren krugen een complex en
gelijkwaardig karakter. De formele politieke organen, zoals de raad en het
college van B&W, verliezen hun centrale positie in het democratisch systeem.
De lokale democratie 'verplaatst' zich (vergl: Bovens et al, 1994) Een ver-
plaatsing van politieke naar maatschappeluke netwerken; van raadzaal naar
arena's waarin politici, burgers, maatschappelijke organisaties en ambtenaren
met elkaar samenwerken en struden Raadsleden en ambtenaren zullen zich
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meer moeten gaan richten op deze arena's, terwij 1 burgers en maatschappeluke
organisaties een grotere verantwoordelijkheid krijgen
De lokale democratie vermaatschappelijkt zich. Een vorm van vermaatschap-
pelijking waardoor de verschillende actoren in de lokale democratie een
nieuwe rol krugen. Met de initiatieven en instrumenten van politieke en
bestuurlijke vernieuwing wordt gepoogd de actoren te ondersteunen in hun
nieuwe rol, zodat de vermaatschappelijking van de lokale democratie in goede
banen verloopt
Onderstaand schema geeft de verhouding tussen de verschillende strategieen
en perspectieven van politieke en bestuurlijke vernieuwing weer

SCHEMA 4.4 PERSPECTIEVEN VAN POLITIEKE  EN  BESTI TURLIJKE  VERNIENWING

perspectiet

vervolmaken vermaatschappelijken
strategie van de lokale democratic van de  lokale democratic

vergroten structureren vermaatsehappelijken
daadkracht beleidsproces beleidsproces

versterken herstel primaat responsiviteit
positie raad gemeenteraad gemeenteraad

vergroten invloed burgers formele betrokkenheid burger het verloop
betrokkenheid politieke besluitvorming en de uitkomsten van ontwikke-

burgers lingen die hen raken

4.5 Conclusie

Op grond van de besproken mitiatieven en instrumenten zijn dne strategieen
van politieke en bestuurlijke vernieuwing onderscheiden. Iedere strategie kent
een specifieke doelstelling, Deze doelstellingen, die elkaar zowel ondersteunen
als beconcurreren, worden telkens vanuit twee verschillende benaderingen
nagestreefd Het onderscheid tussen deze benaderingen, die hun oorsprong
vinden in een verschillende kuk op de rolverdeling in de lokale democratie,
maakt het mogelijk te spreken van twee perspectieven van politieke en be-
stuurlijke vernieuwing Terwijl in het eerste perspectief de vervolmaking van
het bestaande democratisch proces centraal staat, richt het tweede perspectief
zich op de vermaatschappelijking van de lokale democratie. De meeste initia-
tieven en instrumenten van politieke en bestuurlijke vernieuwing kunnen
worden gekoppeld aan 66n van beide perspectieven. Zo is de Arnhemse 'kijk
op de wijk' een initiatief dat leidt tot een vermaatschappelijking van de lokale
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democratie, omdat burgers een actieve rol krijgen in het beleidsproces. De
welzijnsindex in Enschede, ontwikkeld om tot een optimale verdeling van
middelen te komen, is daarentegen een initiatief dat is gericht op het vervol-
maken van de lokale democratie Enkele andere initiatieven en instrumenten
zijn minder ondubbelzinnig te koppelen aan een perspectief van politieke en
bestuurlijke vernieuwing Het stadspanel is hiervan een voorbeeld Enerzijds
kan het worden beschouwd als een instrument waarmee de ambtelijke organi-
satie beter in staat is de aard van problemen in kaart te brengen  In dit opzicht
kan het dus worden beschouwd als een instrument waarmee de werking van
de lokale democratie kan worden geperfectioneerd. Anderzuds is het een
instrument waardoor raadsleden beter in staat zijn hun volksvertegenwoor-
digende rol te vervullen: daarmee past het in het vermaatschappelijkingsper-
spectief Afhankelijk van de wijze waarop in de lokale democratie met het
stadspanel wordt omgegaan, zal het leiden tot een vervolmaking en/of ver-
maatschappelijking van de lokale democratie.
Deze instrumenten en initiatieven weerspiegelen in zekere zin het dubbelzin-
nig karakter van het proces van politieke en bestuurluke vernieuwing Dit
proces is ingegeven door twee uiteenlopende perspectieven op de toekomst
van de lokale democratie De vernieuwing kan zijn gericht op restauratie van
het primaat van de geinstitutionaliseerde politiek. Tegelijkertijd kan het leiden
tot een relativering van de centrale positie van de formele politieke organen in
de lokale democratie
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Noten bij hoofdstuk 4

1. Volgens Daalder en Daudt (1993: 156-159) zijn ook andere factoren van invloed op de
legitimiteit    van de overheid.    Van    Deth    ( 1993: 264) stelt   dat de veronderstelde relatie
tussen prestatie en legitimiteit op dubieuze gronden is gebaseerd    (1993:    264).    Ook
Daemen en Thomassen (1989: 242) nuanceren deze relatie. Pas na langdurig falend rege-
ringsbeleid zou  'de legitimiteit van het politiek stelsel geleidelijk afnemen.'

2.        Van de Donk (1993a) spreekt van schema- en arena-benadering van beleid. Deze termen
worden niet overgenomen, omdat in het vernieuwingsproces de organisatie van het
beleidsproces centraal staat; men streeft naar transparantie, stmctuur, of naar strategische
coalities, netwerken.

3.                 Uit een onderzoek onder Overijsselse raadsleden bleek  dat  93 %   van de respondenten  het
eens   was  met de stelling  dat ' invloed   van  de  raad  op het gemeentelijk beleid vooral  tot
stand komt  in de raadscommissies.' De stelling  'wil de gemeenteraad het college en het
ambtelijk apparaat adequaat kunnen controleren, dan is een goed functionerend stelsel
van raadscommissies onontbeerlijk' werd door 95% van de respondenten onderschreven
(Denters  en  De Jong,   1992:  60-61). In onderzoek onder raadsleden in zeven grote steden

was respectievelijk 91% en 94% het eens met deze stellingen (Tops, 1993: 157).
4.                 In de politicologie wordt   dit het 'afspiegelingsmodel' genoemd (Denters   en   De   Jong,

1992:   69).
5.       In het 'partijenmodel' vormt deze veronderstelling een centraal uitgangspunt (Denters en

De Jong, 1992: 6D.
6.       Denters en De Jong (1992: 95) spreken van individuele en groepsresponsiviteit wanneer

raadsleden de belangen van respectievelijk individuele burgers of maatschappelijke orga-
nisaties behartigen. Van der Kolk (1993: 125) vat beide vormen samen met de term
'dienstenresponsiviteit'.

7.                 ' De kloof' tussen burger en bestuur  is de metafoor  die  in de discussie over politieke  en
bestuurlijke vernieuwing veelvuldig wordt gebruikt om de gebrekkige representatie van
kiezers te karakteriseren. Het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing zou dan
ook   vooral een reactie  zijn  op deze kloof (Gilsing,   1994:   3-6).   In een rapport heeft  de
WRR (1993: 48) echter te kennen gegeven dat in een representatieve democratie altijd
een kloof is tussen kiezers en gekozenen. Volgens de Raad gaat het in een democratie
vooral om de wijze waarop wor(It omgegaan met deze afstand.

8.                 In het onderzoek  van  Tops  et  al  (1991),   is deze vraag alleen in Eindhoven gesteld.
9.      Uit het onderzoek van Tops et al (1993: 248-249) bleek 4% van de kiezers expliciet

lokale motieven te hebben.
10. Op basis van gegevens uit het onderzoek van Tops et al, stelt Van Deth (1992: 440) dat

niet-stemmen niet wordt gecompenseerd door actieve deelname aan sociale verbanden.
11.           Deze voorbeelden kunnen moeiteloos worden aangevuld.  Tops en Depla (1993a) hebben

zo de waarde van het referendum voor de verschillende vernieuwingsstrategieBn bespro-
ken.

12. Het negatieve oordeel van politici over burgers komt bijvoorbeeld naar voren   in  een
onderzoek onder raadsleden van zeven grote gemeenten. Drie-kwart van de respondenten
is het eens met de stelling dat burgers zich vooral door het eigenbelang laat leiden,
terwijl    82 % vindt dat burgers   geen goed beeld hebben   van de ingewikkeldheid    van
politieke vraagstukken (Depla  en  Tops,   1993:   187).



5     Strategi n en perspectieven in de praktijk

In het vorige hoofdstuk zijn strategieen en perspectieven van politieke en
bestuurlijke vernieuwing gepresenteerd Beschrijvingen van verschillende
concrete initiatieven en instrumenten van politieke en bestuurlijke vernieuwing
hebben hieraan ten grondslag gelegen. In dit hoofdstuk wordt onderzocht of
de inductief verkregen constructies bruikbaar zijn om vernieuwingsprocessen
in gemeenten te beschrijven. Hebben de onderscheiden strategieen en perspec-
tieven betekenis in de praktijk van politieke en bestuurluke vernieuwing?
Om deze vraag te beantwoorden, gaat dit hoofdstuk in op het verloop van het
vernieuwingsproces in enkele grote gemeenten. Hierbij wordt bekeken of
gemeenten streven naar een beter beleid, een sterkere positie van de gemeen-
teraad, of naar een grotere betrokkenheid van burgers. Tevens wordt onder-
zocht of vernieuwingsprocessen kunnen worden begrepen als keuzen voor een
vervolmaking of een vermaatschappelijking van de lokale democratie.
Voor de beschrijving van de processen zijn zeven gemeenten geselecteerd:
Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Nijmegen en Zwolle
Deze zun gekozen op grond van hun deelname aan het onderzoek van Tops et
al, waarvan de belangrukste resultaten in het eerste hoofdstuk zijn besproken
Uit de deelname aan dit onderzoeksproject mag worden afgeleid, dat de be-
stuurders van deze gemeenten belang hechten aan de vernieuwing van de
lokale democratie. Het is daarom interessant, om in deze gemeenten te bekij-
ken of de ontwikkelde begrippen betekenis hebben voor de praktijk van poli-
tieke en bestuurlijke vernieuwing.
Doordat de geselecteerde gemeenten geen a-selecte steekproef van een grotere
onderzoekspopulatie vormen, kunnen geen algemene uitspraken worden ge-
daan over het verloop van politieke en bestuurlijke vernieuwing in Nederland-
se gemeenten Het doen van algemene uitspraken vormt ook niet het doel van
dit hoofdstuk Het testen van de geconstrueerde begrippen van politieke en
bestuurlijke vernieuwing staat centraal. Daarnaast bieden de case-beschrij-
vingen van de vernieuwingsprocessen een aardige kijk in de keuken van de
praktijk van politieke en bestuurlijke vernieuwing, ze bieden een illustratie
van deze praktijk De beschrijvingen dienen dus zowel een theoretisch, als een
empirisch belang.
Iedere paragraaf beschrijft het vernieuwingsproces in een afzonderlijke ge-
meente Voor alle gemeenten zijn de nota's geinventariseerd die in de raadspe-
riode  1990-1994 zijn verschenen  op het terrein van politieke en bestuurlijke
vernieuwing Tevens zijn de collegeprogramma's bestudeerd Met de analyse
van deze rapporten wordt duidelijk welke keuzen in het proces van politieke
en bestuurlijke vernieuwing zun gemaakt Het zijn keuzen zoals deze in ge-
meentelijke nota's zijn gepresenteerd In het kader van deze dissertatie is niet
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gekozen voor een studie naar het feiteluk verloop van het vernieuwingsproces
in 66n bepaalde gemeente Een dergelijke tijdrovende studie zou het onmoge-
lijk hebben gemaakt de keuzen van meerdere gemeenten te analyseren, waar-
door het minder eenvoudig zou zijn geweest om de betekenis van de onder-
scheiden strategieen en perspectieven van politieke en bestuurlijke vernieu-
wing te bepalen

5.1 Amsterdam

Commissie Bestuurtijke Vernieuwing
In Amsterdam wordt direct  na de raadsverkiezingen  van  1990 de commissie
Bestuurluke Vernieuwing geinstalleerd. Deze commissie, onder leiding van
burgemeester Van Thun, krijgt de opdracht om, voor de installatie van de
raad, voorstellen te formuleren om de rol van de raad als hoofd van de ge-
meente te versterken (Gemeente Amsterdam, 199Ob: 1430). De commissie
heeft zich niet tot dit onderwerp beperkt, en formuleert 28 aanbevelingen
Deze actiepunten concentreren zich op vier terreinen (Zie Gemeente Amster-
dam 1990b: 1434-1439).
Allereerst worden maatregelen voorgesteld om de positie van de raad te
versterken Aanpassing van de werkwijze van de raad vormt hierbu het sleu-
telwoord De raad zou zelf de voorzitters van de raadscommissies moeten
leveren, en op eigen initiatief voorstellen moeten bespreken en hoorzittingen
organiseren. Wethouders zouden voornemens eerst in de commissie en pas
daarna in het college moeten inbrengen Raadscommissies zouden zelf hun
agenda moeten bepalen Door al deze maatregelen zou de raad meer invloed
uit kunnen oefenen op de hoofdlijnen van het beleid Door het onderhouden
van contacten met collega's uit andere gemeenten, zouden raadsleden beter in
staat zijn hun controlerende en initierende functie inhoud te geven. Ten slotte
zouden fracties middelen moeten ontvangen voor extra apparatuur, scholing en
voor het huren van expertise (Gemeente Amsterdam, 1990b: 1434-1435)
De tweede categorie van voorstellen richt zich op de relatie tussen raad en
ambteluk apparaat De commissie pleit voor introductie van contractmanage-
ment. Op grond van de hoofdlunen van het beleid wordt vastgelegd welke
produkten de gemeenteluke diensten tegen welke prijs leveren Met een nieuw
systeem van planning en controle zou de raad naleving van de contracten
kunnen bewaken Zo kan de raad de hoofdlijnen van beleid bepalen, terwijl
het college van B&W en het ambtelijk apparaat uitwerking en uitvoering van
deze hoofdlijnen voor hun rekening nemen. Goede informatievoorziening is
cruciaal voor het succes van het gewenste 'sturen op afstand' Naast structure-
ring van raadsvoorstellen', ziet de commissie Bestuurlijke Vernieuwing in dit
kader een belangruke rol weggelegd voor de raadsvoorlichter en het BISA
(Bestuurlijke Informatievoorzieningssysteem Amsterdam) Ten slotte wordt
gepleit voor een verdere uniformering van de werkwuzen ter voorbereiding
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van vergaderingen van college van B&W, commissies en gemeenteraad (Ge-
meente Amsterdam, 1990b: 1435-1437)
De verhouding tussen het ambtelijk apparaat en de bevolking is het derde
terrein waarop de voorstellen van de commissie Bestuurlijke Vernieuwing zich
richten. Verbetering van de dienstverlening staat hierbu centraal Door voor-
lichting, introductie van een 66n-loketsysteem, betere afhandeling van klachten
en door instelling van clientenraden en consumentenpanels zou deze doelstel-

2 ling kunnen worden gerealiseerd (Gemeente Amsterdam, 199Ob: 1438)
Ten slotte zijn maatregelen aangekondigd om de relatie tussen kiezer en geko-
zene te verbeteren Volgens de commissie Bestuurlijke Vernieuwing staat 'de
bestuurlijke cultuur binnen de gemeente Amsterdam te weinig open voor de
wensen en initiatieven van maatschappelijk actieve groepen burgers' (Gemeen-
te Amsterdam, 199Ob: 1437) Professionele lokale televisie, intensivering en
verbetering van de stadsgesprekken, en veelvuldige thema bueenkomsten
zouden een stimulans zijn voor de dialoog tussen stadsbestuur en bevolking.
Daarnaast wordt gepleit voor een meer actieve rol van burgers in het beleids-
proces Naast pleitbezorger van een experimenteel referendum, toont de com-
missie zich voorstander van buurtbeheer-projecten en functionele adviesraden
(Gemeente Amsterdam, 199Ob: 1439).

Werkwijze gemeenteraad
De aanbevelingen van de commissie Bestuurlijke Vernieuwing worden over-
genomen  in het Amsterdamse 'Program-akkoord 1990-1994' (Gemeente  Am-
sterdam, 1990a: 4). Om de voorstellen uit te werken wordt de 'Projectgroep
Uitvoering Bestuurlijke Vernieuwing' opgericht. Deze projectgroep, waaraan
fractievoorzitters, ambtenaren en externe deskundigen deelnemen, concentreert
zich op de aanpak van twee 'kernproblemen': de werkwijze van de raad en de
uitvoerbaarheid van beleidsvoorstellen. Vooral het eerste probleem krijgt
aandacht De projectgroep ontwikkelt voorstellen om de invloed van de raad
op de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid te vergroten. Omdat het func-
tioneren van de raadscommissies hiervoor bepalend wordt geacht, hebben de,
in het najaar van 1992 gepresenteerde voorstellen, voornamelijk betrekking op
de werkwijze van raadscommissies De aanpassing van de termijnagenda,
zoals in het derde hoofdstuk reeds beschreven, speelt hierbij een belangrijke
rol. Door deze aanpassing zouden commissies beter in staat zijn de werkzaam-
heden van college en ambtelijk apparaat te sturen (Gemeente Amsterdam,
1993b: 6-7)
In deze fase van het Amsterdamse vernieuwingsproces worden burgers twee
rollen toegedicht Zij zijn klant van gemeenteluke diensten, en zun staatsbur-
gers die hun opvattingen over het gemeenteluk beleid kenbaar maken. Door
organisatorische aanpassingen, als het 66n-lokettensysteem, en door omni-
busenqu6tes zou de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening kunnen
worden bevorderd Daarnaast zouden via een gerichte voorlichting, stadsge-
sprekken en een referendum burgers hun opvattingen over het gewenste ge-
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meentelijke beleid beter kenbaar kunnen maken (Gemeente Amsterdam,
1993 c: 8-16)

Het Amsterdamse referendum
De discussie over het referendum krijgt een impuls door het rapport van de
commissie Bestuurluke Vernieuwing, waarin wordt gepleit voor een experi-
ment. Dit voorstel wordt overgenomen, waarbij wordt besloten minimaal twee
keer een referendum te organiseren.
Uit een inspraakronde blijkt dat burgers 'het autoverkeer in de binnenstad' het
meest geschikte onderwerp vinden voor een referendum Een 'commissie van
deskundigen' formuleert de vraagstelling Door onenigheid over zowel de
vraagstelling als over de status van de uitslag, vindt de raadpleging niet ge-
lijktijdig plaats  met de Provinciale Statenverkiezingen  in   1991 Het referen-
dum wordt uitgesteld  tot 25 maart 1992 Kiezers mogen  zich dan uitspreken
over de vraag of het autoverkeer in de binnenstad sterker moet worden terug-
gedrongen dan in het Amsterdamse program-akkoord is vastgelegd (Kreulen,
1993: 139-141).
In de maanden voor de stemming krugen kiezers veel informatie. De gemeen-
te zorgt voor een referendumkrant en algemene voorlichting. Tussen maat-
schappeluke organisaties ontstaat levendige discussie. En media berichten
regelmatig over het referendum (Neuens et al, 1993: 147-151).
De dagen voor 25 maart lijkt de verkiezingskoorts op te lopen Op de dag zelf
blijkt echter dat het referendum nauwelijks leeft onder de kiezers. Buna drie-
kwart van het electoraat (72,3%) blijft thuis In de nabeschouwingen over-
heerst teleurstelling. Wat een hoogtepunt van het proces van bestuurluke
vernieuwing had moeten zijn, is in de woorden van burgemeester van Thijn
'een buna-fiasco' geworden De waarde van de uitslag wordt in twijfel getrok-
ken Desondanks geeft de raad uitvoering aan de voorkeur van de krappe
meerderheid van de kiezers: het verder terugdringen van het autoverkeer in de
binnenstad (Kreulen, 1993: 141-142).
Na een jaar evalueert de raad het eerste referendum Onvrede met de procedu-
re, en de geschapen onduidelijkheid over de status van de uitslag, domineren
de evaluatie. Desondanks wordt aangevangen met voorbereidingen van het
tweede referendum Om onduidelijkheden te voorkomen, zou dit volgens
wethouder Bakker een correctief referendum moeten zijn. Deze wethouder
geeft aan, dat de besluitvorming over het tweede Amsterdamse referendum
voor de zomer van 1993 moet zijn afgerond (Kreulen, 1993: 142).2

Van articuleren naar co-produceren
Het eerste referendum leidt tot een bezinning op de wijze waarop burgers
kunnen worden betrokken bu de lokale politiek. Na het referendum ontstaat
meer aandacht voor het stimuleren van een actieve rol van burgers in discus-
sies en besluitvorming over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen In
klantenpanels en gebruikersraden zouden burgers een actieve bijdrage kunnen
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leveren aan de evaluatie en verbetering van de gemeenteluke dienstverlening
(Amsterdam, 1993c: 12-18)
Daarnaast formuleert de adviesgroep 'Sleepbootje', waarin ambtenaren en
buitenstaanders hebben geparticipeerd,   eind 1992 enkele voorstellen   om   de
betrokkenheid van burgers bij overleg, besluitvorming en uitvoering van
politieke maatregelen te vergroten Deze voorstellen, die voornamelijk zun ge-
baseerd op de resultaten van het onderzoek van Tops et al, kennen drie doel-
stellingen (Gemeente Amsterdam, 1993 d: 7) Allereerst zijn er voorstellen om
maatschappelijke ideeen en initiatieven te stimuleren Zo kunnen conferenties
van maatschappelijke organisaties worden ondersteund, 'het initiatief van de
maand' kunnen worden geintroduceerd, en ronde tafelgesprekken kunnen
worden georganiseerd Daarnaast richten enkele voorstellen zich op het toe-
gankelijker maken van de politieke en bestuurlijke cultuur voor maatschappe-
luke initiatieven en ideeen. Door onder ander organisatie van thema-bijeen-
komsten en expert-meetings, en stimulering van zelfbeheer en zelfbestuur,
wordt de burger een partner bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken
Het realiseren van een nieuwe politieke cultuur vormt het doel van de derde
groep voorstellen van de groep 'Sleepbootje' Via festivals, als 'De democrati-
sche stad' en 'Stadsadviseurs: zou het gemeentebestuur de vernieuwing van
politieke partijen kunnen ondersteunen (Gemeente Amsterdam, 1993 d: 14-23)

Conclusie
1n de gemeente Amsterdam hebben vele commissies en werkgroepen plannen
voor het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing ontwikkeld. In de
loop van de raadsperiode is daarbu de orientatie enigszins verschoven. In de
eerste jaren heeft de nadruk vooral gelegen op de (beleidsbepalende) rot van
de raad en de positie van burgers als klanten en insprekers Het Amsterdamse
auto-referendum zou in dit perspectief een hoogtepunt zijn in het proces van
politieke en bestuurlijke vernieuwing. Nadat het referendum in een aantal
opzichten op een teleurstelling is uitgelopen, is meer geprobeerd burgers een
actieve rol in het politiek proces te laten spelen Het stimuleren en honoreren
van het actief burgerschap heeft in de tweede helft van de raadsperiode steeds
meer aandacht gekregen in het hoofdstedelijk vernieuwingsproces

5.2     Den Haag

Beleidsprogramma 1990-1994
In het Haagse collegeprogramma wordt herstel van politiek vertrouwen en
politieke betrokkenheid beschouwd als een van de belangrijkste opgaven voor
de raadsperiode 1990-1994 Deze opgave stelt volgens het Haagse gemeente-
bestuur (1990: 2-3) eisen aan de wuze waarop de stad wordt bestuurd De
bevolking moet kunnen deelnemen aan de voorbereiding, besluitvorming en
uitvoering van beleid. Van het gemeentebestuur wordt daarbij verwacht dat
het goed luistert naar alle betrokkenen en voorwaarden schept waardoor een
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ieder, naar eigen verantwoordelijkheid, kan bijdragen aan de ontwikkeling van
de stad Om dit te realiseren, wordt vernieuwing van de bestuursstijl nood-
zakeluk geacht Op welke manier deze vernieuwing gerealiseerd kan worden,
staat het Haagse gemeentebestuur nog niet helder voor ogen. Het veronderstelt
dat inspraak, lokale media, overlegvormen, enquaes en afhandeling van
raadsadressen een belangrijke rol spelen bij de vernieuwing van de bestuurs-
stul (Gemeente Den Haag. 1990: 3)

Alle stemmen gelden
Om het vernieuwingsproces te stimuleren, wordt  in het najaar  van   1990  de
begeleidingscommissie 'Bestuurlijke Vernieuwing' opgericht. In april 1992
presenteert deze commissie, waarin de burgemeester, twee wethouders, de
meeste fractie-voorzitters en enkele ambtenaren participeren, het rapport 'Alle
stemmen gelden'. Met dit rapport, dat aanvangt met een samenvatting van de
belangrijkste resultaten uit het onderzoek onder leiding van Tops (Gemeente
Den Haag, 1992c: 8-11), krijgt het Haagse proces van politieke en bestuurlijke
vernieuwing een breder karakter Terwijl direct na de gemeenteraadsverkiezin-
gen het verhogen van de opkomst centraal staat, bevat 'Alle stemmen gelden'
32 actiepunten. Deze punten richten zich op drie aspecten.
Allereerst zijn er voorstellen om meer aandacht te schenken aan de effecten
van beleid Naast systematische controle en evaluatie van de uitvoering, wordt
gepleit voor maatregelen die in tud zijn gelimiteerd Bovendien pleit de com-
missie voor een systeem waarin ambtelyke organisaties offertes maken, voor-
dat beleidsopdrachten worden verstrekt. Met deze voorstellen wil men het
gemeenteluk beleidsproces structureren (Gemeente Den Haag, 1992c: 12-15).
Dit streven staat ook centraal in de wens de bestuurlijke reorganisatie door te
zetten. Met een begroting gebaseerd op outputsturing, managementrapporta-
ges, bestuursopdrachten en met regelmatige evaluaties wil de commissie de
politieke sturing van gemeentelijke diensten versterken (Gemeente Den Haag,
1992c: 40-42)
De tweede categorie van actiepunten streeft naar een aanscherping van het
profiel van de lokale politiek Naast verbetering van algemene informatie aan
burgers, wordt gepleit voor meer voorlichting. Dit zou kunnen worden gerea-
liseerd door opname van communicatieplannen bu beleidsvoornemens, intro-
ductie van een Haagse Stadskrant, stadsgesprekken via lokale televisie en door
een actief mediabeleid (Gemeente Den Haag, 1992c: 16-19) Daarnaast spelen
politici en partijen een belangruke rol bij het aanscherpen van het profiel van
de lokale politiek Debatten waarin partijpolitieke verschillen naar voren
komen, programma's voor verschillende stadsdelen, en geografische spreiding
van kandidaten, zouden kunnen bijdragen aan een meer herkenbare lokale
politiek (Gemeente Den Haag, 1992c: 27-30). Voor de herkenbaarheid van de
politiek wordt het noodzakeluk geacht, dat de raad een afspiegeling is van de
Haagse samenleving Om dit realiseren wil men het raadswerk aantrekkelijker
organiseren (Gemeente Den Haag, 1992c: 42-43)
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Ten slotte zijn er actiepunten om de politieke invloed van burgers te vergro-
ten. De commissie pleit voor een opkomstbevorderende campagne bij de
gemeenteraadsverkiezingen  van 1994 Daarnaast  zou het lokale karakter  van
gemeenteraadsverkiezingen moeten worden versterkt. De Haagse partijen
zouden zich sterk moeten maken voor spreiding van gemeenteraadsverkiezin-
gen en vergroting van het gewicht van voorkeurstemmen. Ook door aanpas-
sing van bestaande inspraakprocedures zouden burgers meer kunnen worden
betrokken bij de lokale politiek. Daarbij worden wijkenqu6tes en lokale refe-

renda in het vooruitzicht gesteld De cornmissie wust erop dat participatie
twee-richtingsverkeer is Lokale politici zouden zich daarom meer rekenschap
moeten geven van de initiatieven van burgers en maatschappelijke organisaties
(Gemeente Den Haag, 1992: 20-26).

Stimuleren van actief burgerschap
De aanbevelingen uit het rapport 'Alle stemmen gelden' zijn het uitgangspunt
voor zeven stadsdeelgesprekken,  die  in  de  loop  van 1992 plaatsvinden.  Deze
gesprekken, die op een brede publieke belangstelling3 mogen rekenen, resul-
teren volgens De Jong (1992: 20) in 'een tot de nok toe gevulde stortbak met
klachten en klaagzangen ' Deze uitkomst leidt tot een zekere herorientatie in
het Haagse vernieuwingsproces, die in het rapport 'Burger/bestuur' tot uitdruk-
king komt Hierin wordt aangegeven dat een aantal actiepunten uit 'Alle stem-
men gelden', zoals het gebruik van teletekst en de introductie van een stadspa-
nel,  beter niet kunnen worden uitgevoerd (Gemeente Den  Haag,  1993:  33-34).
Er zijn nieuwe 'beslispunten' geformuleerd. Deze punten richten voor een
belangrijk deel op versterking van actieve betrokkenheid van organisaties en
burgers bij hun buurten. Een gemeenschappeluke inzet van zowel burgers als
lokale overheid wordt beschouwd als een belangrijke voorwaarde voor de
oplossing van de belangrijkste problemen in de Hofstad De sturende capaci-
teiten van de overheid worden sterk gerelativeerd; alleen door een construe-
tieve budrage van verschillende belanghebbenden zouden de problemen van
burgers kunnen worden aangepakt (zie: De Jong, 1992: 21).
Er worden daarom enkele aanbevelingen geformuleerd om het beleidsproces te
vermaatschappelijken. Naast het actief betrekken van belanghebbenden bij
beleidsprocessen, het vernieuwen van inspraakprocedures en de introductie
van stadsdeelplatforms, toont het gemeentebestuur zich voorstander van een
actieve ondersteuning van bewonersorganisaties Zij krugen bijvoorbeeld een
belangrijke stem in de besteding van wijkbudgetten (Gemeente Den Haag,
1993: 16-24).

Conclusie
Evenals in Amsterdam is in het Haagse proces van bestuurlijke vernieuwing
na verloop van tijd sprake van een zekere verschuiving van de aandacht
zichtbaar Alhoewel het Haagse gemeentebestuur blijft streven naar een struc-
turering van het beleidsproces en een vergroting van de directe invloed van
burgers, wordt in het rapport 'Burger/bestuur' gekozen voor stimulering van
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het actief burgerschap. Er worden voorstellen ontwikkeld om burgers een
meer prominente rol te laten vervullen in beleidsprocessen. Daarnaast wordt
politieke ondersteuning aangekondigd van initiatieven van burgers en maat-
schappeluke organisaties Aan het einde van de raadsperiode opteert het
Haagse gemeentebestuur daarmee voor een maatschappelijk gerichte strategie.
Vermaatschappelijking wordt daarbij vooral gezien als een noodzaak voor een
daadkrachtig gemeentebestuur.

5.3 Utrecht

Werkprogramma voor de raadsperiode 1990-1994
In het collegeprogramma pleit het Utrechtse gemeentebestuur voor stimulering
van bestuurlijke vernieuwing en democratisering. Hierbij wordt een expliciete
koppeling gelegd met het proces van sociale vernieuwing. De meeste voorstel-
len voor bestuurlijke vernieuwing worden ook in het kader van sociale ver-
nieuwing gepresenteerd (Gemeente Utrecht, 1990: 2-5). Ze richten zich sterk
op de organisatie van het gemeentelijk beleidsproces Daarnaast wordt een
evaluatie van inspraakprocedures in het vooruitzicht gesteld. Deze evaluatie
kan resulteren in een aanpassing van de inspraak, ten einde burgers een zo
groot mogelijke invloed op het gemeentelijk beleid te geven. Ten slotte wordt
de oprichting van de raadscommissie 'Ad Hoc' voor bestuurluke vernieuwing
aangekondigd (Gemeente Utrecht, 1990 21).

Wijkgericht werken
De voorstellen uit het Utrechtse collegeprogramma voor aanpassing van de
organisatie van het beleidsproces zijn geinspireerd door een ambtelijke com-
missie In opdracht van de raadscommissies 'Stadsontwikkeling en Algemene
Zaken' presenteert deze ambtelijke commissie na enige jaren 'Democratisering
in de jaren negentig' (Gemeente Utrecht, 1991). Wijkgericht werken vormt het
centrale thema in deze nom. Deconcentratie van het beleid, waarbu zogenaam-
de wijkbureaus een belangrijke positie innemen, staat centraal in het project
WUkgericht werken, dat reeds in het derde hoofdstuk van deze dissertatie aan
bod is gekomen De gemeente Utrecht (1991: 11) wil met dit project de
beeldvorming, betrokkenheid en sociale structuur op wijkniveau stimuleren

Commissie Ad Hoc
De raadscommissie 'Ad Hoc' ontwikkelt voorstellen voor de bestuurlijke
inbedding van het model van 'wijkgericht werken'. Deze commissie, waarin
vruwel alle raadsfracties zijn vertegenwoordigd, wordt ingesteld om de relatie
tussen burger en bestuur te verbeteren.
In 1992 presenteert ze haar eindrapport. In dit rapport zijn in totaal 58 aanbe-
velingen geformuleerd De resultaten van het onderzoek 'Lokale democratie en
bestuurlijke vernieuwing' zijn een belangrijke bron van inspiratie voor deze
aanbevelingen die zi.In te groeperen in vier categorieen (Gemeente Utrecht,
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1992: 6). De eerste categorie richt zich op de daadkracht van het gemeente-
bestuur. De commissie heeft een 'ideale beleidscyclus' ontwikkeld. Met deze
cyclus zou een helder, gestructureerd beleidsproces kunnen worden georgani-
seerd (Gemeente Utrecht, 1992: 12-13).
Aanscherping van het profiel van de lokale politiek staat centraal in de tweede
categorie van aanbevelingen. De commissie wil de voorlichting over de ge-
meenteluke organisatie en dienstverlening verbeteren met meer gemeentelijk
nieuws op de stadspagina van het Utrechts Nieuwsblad en een gecoordineerde
publieksvoorlichting Daarnaast zou de publieke discussie over het gemeente-
lijk beleid moeten worden geentameerd. Politieke debatten, stadspeilingen en
stadsgesprekken kunnen hierbij volgens de commissie Ad Hoc een belangrijke
rol spelen. Versterking van de ombudsfunctie van de raad, zou ten slotte ook
kunnen leiden tot een scherper profiel van de lokale politiek (Gemeente
Utrecht, 1992: 15-24)
Versterking van de positie van de gemeenteraad vormt de derde doelstelling
van de aanbevelingen Door extra bevoegdheden voor de raad, betere infor-
matievoorziening en door aanpassing van de werkwijze van de commissies
zou de raad een meer prominente rol kunnen spelen in het gemeentelijk be-
sluitvormingsproces (Gemeente Utrecht, 1992: 25-29).
Ten slotte pleit de commissie Ad Hoc voor een aanpassing van de politieke
cultuur. Raadsleden zouden zich moeten bezinnen op hun eigen functioneren
Een bezinning die moet leiden tot een bestuursstijl die niet alleen voor de
raadsleden aangenaam is, maar ook voor buitenstaanders aantrekkelijk en open
is (Gemeente Utrecht, 1992: 29-30).

Referendum
Naast al deze voorstellen pleit de commissie Ad Hoc voor een discussie over
invoering van het lokaal referendum Deze discussie, die vooral betrekking
zou moeten hebben op de voorwaarden ten aanzien van de onderwerpen, vindt
niet plaats.  In 1993 besluit het college direct een referendum-verordening voor
te  leggen  aan  de  raad   Aan het einde  van de raadsperiode 1990-1994 stelt  de
raad deze verordening vast, waardoor referenda op initiatief van de Utrechtse
bevolking mogelijk worden maakt (Gemeente Utrecht, 1994).

Conclusie
In Utrecht kent het proces van politieke en bestuurluke vernieuwing een zeer
gevarieerd karakter Desondanks kan het concept van het wijkgericht werken
worden beschouwd als de rode draad in het vernieuwingsproces. Reeds in het
begin van de raadsperiode kiest het gemeentebestuur hiermee voor vermaat-
schappeluking van het beleidsproces. Een keuze die verder wordt geillustreerd
door de koppeling van de bestuurlijke vernieuwing aan sociale vernieuwing
Waar in Amsterdam en Den Haag pas na enkele jaren het 'vermaatschappelij-
kingsperspectief dominant wordt, heeft dit perspectief in Utrecht altijd cen-
traal gestaan. Vermaatschappeluking wordt hierbij vooral gezien als instru-
ment om de effectiviteit van het beleidsproces te vergroten.
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5.4 Eindhoven

Program van samenwerking
Bestuurlijke vernieuwing wordt in het Eindhovense collegeprogramma gety-
peerd als 66n van de vier prioriteiten van het gemeentebestuur. Burgers moe-
ten meer zeggenschap krijgen over de eigen leefomgeving. Het stimuleren van
'een samenleving met zelfbewuste burgers die in samenwerking hun verant-
woordelijkheden aanvaarden', is de doelstelling van het proces van politieke
en bestuuriuke vernieuwing (Gemeente Eindhoven, 1990: 3). De lokale over-
heid heeft vooral een rol als initiator en stimulator van beleidsprocessen. Met
deze formuleringen lijkt het Eindhovense gemeentebestuur te streven naar een
zekere vermaatschappelijking van het beleidsproces
Het collegeprogramma schenkt echter aan meer zaken aandacht Zo wordt de
werkwijze van het college en de gemeenteraad ter discussie gesteld. Daarbu
wordt enerzijds gestreefd naar een versterking van de beleidsbepalende rol van
de raad Naast aanscherping van de verantwoordingsplicht van het college,
wordt gepleit voor de ontwikkeling van alternatieve raadsvoorstellen Ander-
zijds worden voorstellen ontwikkeld om de samenhang in het beleid van het
college te versterken. Naast afspraken over het collegiaal bestuur en de for-
mulering raadsvoorstellen, worden gedragsregels geformuleerd voor de in-
breng van wethouders in het raadsdebat (Gemeente Eindhoven, 1990: 5-8)  De
aandacht voor het functioneren van het college staat waarschijnluk niet los
van de discussie over het Eindhovens geintegreerd bestuurssysteem, waarin de
positie van wethouders als 'flets' wordt ervaren (In 't Veld et al, 1992: 7)
Het Eindhovens collegeprogramma maakt ten slotte enkele opmerkingen over
de politieke betrokkenheid van burgers Er wordt in dit kader een onderzoek
naar het referendum in het vooruitzicht gesteld (Gemeente Eindhoven, 1990:
4)

Relatie burger en bestuur
Tot halverwege de raadsperiode 1990-1994 worden in Eindhoven nauwelijks
voorstellen ontwikkeld of plannen uitgevoerd rond de vernieuwing van de
lokale  democratie.  In  juni 1992 verandert  dit,  als de afdeling 'Management
Ondersteuning' de nota 'De relatie burger en bestuur in Eindhoven' presenteert.
Deze nota maakt een analyse van de staat van de lokale democratie
Met een verwijzing naar de resultaten van het onderzoek van Tops et al, wor-
den vier knelpunten gesignaleerd. Deze zogenaamde 'zorgpunten' vragen om
specifieke maatregelen Het gebrek aan daadkracht zou bijvoorbeeld kunnen
worden bestreden door wijkbezoeken van het college, buurtbeheer en omni-
busenqu6tes Voorts zou de bevolking over te weinig mogelijkheden beschik-
ken om het gemeentelijk beleid te beinvloeden Raadplegende referenda,
vergaderingen op lokatie en voorlichting over inspraakprocedures zouden de
'stem des volks' kunnen versterken, zodat deze meer invloed heeft op de
politieke besluitvorming. Het bleke profiel van de lokale politiek vormt een
derde punt van zorg Het gemeentebestuur kan forumbueenkomsten organise-
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ren en partijen stimuleren deel te nemen aan maatschappeluke debatten
Hierdoor kan het profiel van de lokale politiek worden aangescherpt Ten
slotte ontbreekt het de burgers nogal eens aan kennis over het functioneren
van het gemeentebestuur Het intensiveren van publieksvoorlichting kan in dit
kader enig soelaas bieden Via onderwijsprogramma's en burgerschapsvorming
kan de kennis over de lokale democratie worden vergroot. Verbetering van de
beeldvorming over de gemeente en versterking van de contacten met lokale
media zouden het imago van de gemeente ten goede kunnen komen (Gemeen-
te Eindhoven, 1992: 7-12)
In de nota wordt bewust gekozen voor een bescheiden opzet van het proces
van politieke en bestuurlijke vernieuwing De voorgestelde maatregelen zijn
volgens het Eindhovense gemeentebestuur (1992: 13) niet opzienbarend, maar
de speelruimte van de lokale overheid is dan ook beperkt

Herstel van het primaat van de politiek
De politieke behandeling van de nota 'De relatie burger en bestuur' leidt tot
een discussie over het Eindhovense bestuursmodel, het zogenaamd geinte-
greerde bestuurssysteem.  In   1982  is dit systeem geintroduceerd  om  het  pri-
maat van de raad te herstellen en de beleidsvorming toegankelijker te maken
voor initiatieven uit de raad en uit de samenleving Volgens een aantal betrok-
kenen is deze doelstelling niet gerealiseerd. Niet de positie van de raad, maar
die van de ambteluke top zou zun versterkt. De ambtelijke organisatie zou het
bestuurlijke vacuum hebben gevuld, dat is ontstaan doordat wethouders zich
terughoudend opstellen bij de aanvang van beleidsprocessen (In 't Veld et al,
1992: 10).
Deze waarneming is voor het gemeentebestuur voldoende reden om een extern
onderzoek uit te laten voeren naar het Eindhovens bestuursmodel. In decem-
ber 1992 worden de resultaten  van het onderzoek, dat onder leiding  van  de
Rotterdamse bestuurskundige In 't Veld is uitgevoerd, gepresenteerd. De
onderzoekers bevestigen de waarneming van veel direct betrokkenen. De
minder prominente rol van de leden van het college van B&W heeft niet
geresulteerd in een versterking van de raad. In de naam van het primaat van
de politiek is 'een stelsel ontwikkeld, dat in zun uitwerking veel a-politise-
rende, technocratische tendenties blijkt te hebben' (In 't Veld et al, 1992: 12)
De onderzoekers pleiten voor een ontvlechting van politiek en ambteluke
verantwoordelijkheden, opdat wethouders een minder 'fletse' rol spelen Het
college, als representant van de politieke professionaliteit, moet een meer
vooraanstaande rol spelen in de voorbereiding, discussie en besluitvorming in
beleidsprocessen. De leidinggevende functie van het college kan worden
versterkt door de betekenis van de wethoudersparaaf te vergroten Deze paraaf
brengt tot uitdrukking dat een raadsstuk politiek wenselijk wordt geacht. Hier-
door kunnen de discussies en de besluitvorming over deze stukken meer
worden gedomineerd door politieke overwegingen. De raad kan dan gemak-
kelijker zijn stempel drukken op de processen in de lokale democratie Het
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politiek leiderschap van het college en de wethouders draagt zo bij aan een
meer prominente rol van de raad (In 't Veld et al, 1992: 15-19)

Dubbele functie raad
In het rapport 'Verbetering beleidsontwikkeling gemeente Eindhoven' concen-
treren de onderzoekers zich op de interne verhouding binnen het Eindhovense
politiek systeem   In 1994 volgt een tweede rapport: 'De gemeenteraad  als
drager van democratie'. Dit rapport schenkt vooral aandacht aan het functio-
neren van de raad.

De onderzoekers zijn van mening dat het functioneren van de raad op twee
manieren kan verbeteren Allereerst dient de raad zijn greep op de hoofdlijnen
van het gemeentelijk beleid te versterken. Om dit te realiseren, pleiten de
onderzoekers voor de introductie van een agendacommissie, deze bewaakt de
raadsagenda en de kwaliteit van het raadswerk Daarnaast wordt gepleit voor
een raadssecretariaat en ambteluke ondersteuning van fracties (In 't Veld et al,
1994: 55-61).
De gemeenteraad moet ook een meer prominente rol spelen in maatschappe-
luke debatten. Volgens In 't Veld, Daemen en Dekker (1994: 10) moet de raad
aanwezig zijn op plaatsen 'waar het bruist en gist,' De raad moet hierbij het
maatschappelijk debat verbinden met het sturen op hoofdlijnen. De hoofdlij-
nen krijgen pas betekenis in de actualiteit, terwijl de actualiteit tot herbezin-
ning van de hoofdlijnen aanleiding zal geven.
Het verbinden van de interne en externe functie vereist scholing. De onder-
zoekers willen voor de nieuwe raadsperiode een gerichte training, zodat lokale
politici 'gevoel ontwikkelen voor de dynamische en creatieve relatie tussen
hoofdlijnen en maatschappelijk debat' (In 't Veld et al, 1994: 53-55). De om-
nibusenqu6tes, wijkbezoeken en debatten over gevoelige thema's kunnen in dit
kader een belangrijke ondersteunende functie vervullen. De enqu6tes zijn een
instrument om de maatschappelijke debatten en wijkbezoeken voor te berei-
den, terwijl deze laatste initiatieven raadsleden uitdagen hun standpunten en
opvattingen in openbare bijeenkomsten te verdedigen. Het ziln instrumenten
om raadsleden te stimuleren, deel te nemen aan discussies waarin ze eigen
inzichten en opvattingen publiekelijk naar voren moeten brengen (In 't Veld et
al, 1994 62-63).

Conclusie
In Eindhoven concentreert het proces van politieke en bestuurlijke vernieu-
wing zich sterk op de positie en het functioneren van de lokale politiek.
Hoewel het collegeprogramma impliciet pleit voor een zekere vermaatschap-
pelijking  van het beleidsproces, staat vanaf  1992 het streven  naar een herstel
van het primaat van de politiek centraal De resultaten van het onderzoek
onder leiding van In 't Veld geven verder richting aan dit streven. In eerste
instantie wordt vooral aandacht geschonken aan de verhouding tussen lokale
politiek en ambtelijk apparaat Daarna worden aanbevelingen gedaan voor een
versterking van de positie van de raad BU deze versterking wordt gezocht
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naar een zekere balans tussen de interne en externe rol van de raad. In Eind-
hoven staat niet zo zeer een perspectief, maar een strategie van politieke en
bestuurlijke vernieuwing centraal In het streven naar een sterkere positie van
de raad bestaat aandacht voor zowel het vervolmakings-, als het vermaat-
schappelijkingsperspectief van politieke en bestuurlijke vernieuwing.

5.5 Tilburg

Algemeen  beleidsplan  1990-1994
In tegenstelling tot de zes andere steden gaat het Tilburgse collegeprogramma

niet expliciet in op het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing. Er
ZUn wel enkele voorstellen gepresenteerd die geplaatst kunnen worden in het
kader van dit proces Deze voorstellen hebben vooral betrekking op de werk-
wijze van het college en de gemeenteraad. Naast aanpassing van het regle-
ment van orde voor raadsvergaderingen, richten enkele voorstellen zich op de
interne positie van de gemeenteraad In dit kader worden fracties verbetering
van accommodatie, vergoeding en faciliteiten in het vooruitzicht gesteld. Om
het democratisch functioneren te optimaliseren, wordt voorts stroomluning van
de informatie aan de volksvertegenwoordiging noodzakelijk geacht. In dit
kader wordt de ontwikkeling van een bestuursinformatiesysteem (BIS) aan-
gekondigd Ten slotte is het Tilburgse gemeentebestuur van mening dat de
raadscommissies tijdig bij de beleidsvoorbereiding moeten worden betrokken
(Gemeente Tilburg, 1990: 7-8).
Naast de aandacht voor de positie van de raad, wijdt het Tilburgse college-
programma enkele passages aan de relatie tussen kiezer en gekozene. Om
burgers meer bij de beleidsprocessen te betrekken, wordt gepleit voor een
actief voorlichtingsbeleid Daarnaast wil het gemeentebestuur onderzoeken in
hoeverre het referendum en de ombudsfunctionaris geschikte instrumenten zijn
om burgers meer invloed te geven op de politieke besluitvorming (Gemeente
Tilburg, 1990: 8).

Twee lijnen in het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing
In   de eerste helft   van de raadsperiode 1990-1994 wordt weinig aandacht
besteed aan het proces van politiek en bestuurluke vernieuwing. Nadat in
november  1991 de resultaten van het onderzoek onder burgers van Tops wordt
gepresenteerd, neemt  in  1992 de ambtelijke organisatie initiatief om  het ver-
nieuwingsproces een nieuwe impuls te geven Het 'Management Overleg'
presenteert een ambtelijk adviesnota aan het college van B&W. In dit 'praat-
stuk' worden oplossingen geformuleerd voor de problemen die betrekking
hebben op het functioneren van de politieke organisatie (Gemeente Tilburg,
1992d).4 Naast aandacht voor de participatie van burgers in de beleidsvoorbe-
reiding, worden voorstellen gedaan om de dienstverlening te verbeteren en de
positie van de raad te versterken.



128 Politieke en bestuurlijke vernieuwing

De nota kan echter niet op politieke instemming rekenen (Gemeente Tilburg,
19923:   8).   CDA,   VVD   en SP, samen een raadsmeerderheid, uiten bezwaren
tegen de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de nota, en verwer-
pen daarom de voorstellen
In het Tilburgse vernieuwingsproces zijn vervolgens twee lijnen te onder-
scheiden Allereerst worden enkele op zichzelf staande initiatieven genomen.
In het oog springend hierbij is onder andere de ontwikkeling van het stads-
marktonderzoek, dat het Tilburgs Model 'oren en ogen moet geven' (Geurts,
1993: 22)5 Voorts worden enkele openbare debatten georganiseerd    over
belangrijke lokale thema's als de financiering van het Willem II-stadion en het
autovrij maken van de Heuvel, het centrale plein van de stad Deze debatten
worden georganiseerd om de lokale politiek meer profiel te geven Het Stads-
beheerplan is een laatste voorbeeld van een 'los' initiatief van politieke en
bestuurlijke vernieuwing. Met dit plan wordt getracht burgers en maatschap-
pelijke organisaties meer verantwoordelijkheden te geven in het beheer van
hun directe woon- en leefomgeving.
In de tweede lijn zijn de Tilburgse fractievoorzitters actief Als reactie op het
verwerpen van de ambtelijke nota, richten zij de commissie 'Verbetering
relatie gemeentebestuur - bevolking' op. Deze commissie bespreekt eerst een
gezamenlijke notitie van PvdA en D66. De voorstellen in deze notitie, die de
maatschappelijke orientatie in de lokale democratie willen versterken, worden
verworpen, omdat ze niet op een steun van een meerderheid in de Tilburgse
raad zouden kunnen rekenen
De commissie formuleert vervolgens 26 adviezen. Deze adviezen, die wisse-
lende meerderheden van commissieleden onderschrijven, richten zich op
versterking van de positie van de raad, intensivering van de publieksvoorlich-
ting, verbetering van de gemeenteluke dienstverlening en vernieuwing van de
inspraakprocedures In deze adviezen, waarvan een nieuwjaarsreceptie en
televisieuitzendingen van raadsvergaderingen twee voorbeelden zijn, staat het
bestaand democratisch systeem centraal Met kleine aanpassingen willen de
fractievoorzitters de werking hiervan verbeteren (Gemeente Tilburg, 1993).

Conclusie
In Tilburg is aan het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing geen
hoge prioriteit toegekend. Er zun weliswaar enkele projecten en initiatieven
ondernomen, maar deze zun niet geplaatst in een breder kader Op momenten
waar gepoogd is een dergelijk kader te schetsen, bleken de verschillende
partijen uiteenlopende opvattingen te hebben over de aard van de problemen
in de relatie tussen burger en bestuur (Gemeente Tilburg, 1992c: 1) Uiteinde-
luk heeft een commissie van fractievoorzitters enkele voorstellen geformu-
leerd Deze voorstellen richten zich op een vervolmaking van het politiek
systeem.
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5.6 Nijmegen

College-akkoord 1990-1994
Het Nijmeegse collegeprogramma beschouwt politieke en bestuurluke ver-
nieuwing als 66n van de vier prioriteiten in de nieuwe raadsperiode. Volgens
het gemeentebestuur vragen de steeds complexer geworden samenleving en
openbaar bestuur om deze vernieuwing (Gemeente Nijmegen, 199Od: 2).
Het collegeprogramma formuleert drie doelstellingen voor het proces van
politieke en bestuurlijke vernieuwing Allereerst wordt gestreefd naar een
versterking van de interne positie van de raad Er worden verschillende voor-
stellen gedaan om deze doelstelling te realiseren De raadscommissies spelen
hierbij een belangrijke rol, zij moeten meer informatie krijgen en eerder
worden betrokken bij de voorbereiding van beleid
Het vergroten van de politieke betrokkenheid van burgers vormt de tweede
doelstelling in het vernieuwingsproces Er wordt gepleit voor zoveel mogeluk
ruimte voor inspraak, medezeggenschap en medebestuur Gestructureerd
overleg met belangengroepen, consultatie-ronden met betrokkenen, instelling
van commissies ex artikel 61, en oprichting van functionele- en wijkplatforms;
allemaal voorstellen om burgers te stimuleren deel te nemen aan het 'proces
van denken en besluiten omtrent de inrichting en vormgeving van de Nij-
meegse samenleving'. Daarnaast wordt op grond van ervaringen in andere
steden, bezien of een (raadplegend) referendum geschikt is om het draagvlak
van plannen te peilen (Gemeente Numegen, 199Od: 26-27).
Vergroting van doelmatigheid vormt de derde doelstelling. In dit kader wordt
gepleit voor een intensivering van de gemeentelijke voorlichting Een goede
informatievoorziening zou bijdragen aan een doeltreffend beleid. De lokale
omroep en een publieke informatiebank kunnen een belangrijke rol spelen in
de gemeenteluke voorlichting aan burgers (Gemeente Nijmegen, 199Od: 29).
Daarnaast draagt verdere ontwikkeling van het systeem van interne budgette-
ring en mandatering bij aan de daadkracht van de lokale overheid
Om de klantvriendelijkheid van ambtelijke organisaties te stimuleren, worden
voorts enkele organisatorische veranderingen voorgesteld. Samenvoeging van
loketten, uitbreiding van openingstijden, en wijkspreekuren van gemeenteluke
diensten zouden de klantvriendelijkheid kunnen stimuleren Naast alle maatre-
gelen die moeten resulteren in een organisatorische structurering, doet het
Nijmeegse gemeentebestuur enkele voorstellen, die leiden tot een zekere
vermaatschappelijking van het beleidsproces. Zo wil het een onderzoek uit-
voeren naar de mogelijkheden uitvoerende ambtenaren een mandaat te geven
om binnen algemene beleidskaders, geschikte oplossingen te vinden voor de
problemen van burgers. Bovendien streeft het naar een vereenvoudiging en
vermindering van de regelgeving om de dienstverlening te verbeteren. Ten
slotte zal het gemeentebestuur initiatieven en activiteiten van maatschappelijke
organisaties actief ondersteunen (Gemeente Numegen, 199Od: 27-31)
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Werkconferentie politieke en bestuurlijke vernieuwing
Tijdens de bespreking van het raadsvoorstel 'politieke en bestuurlijke ver-
nieuwing' blijken de voorstellen uit het collegeprogramma op een raadsmeer-
derheid te kunnen rekenen Desondanks blijft het in de eerste helft van de
raadsperiode 1990-1994 rustig op het terrein van vernieuwing.  Na de presen-
tatie van de resultaten van het onderzoek van Tops et al, onder burgers in
1991, worden enige tijd nauwelijks activiteiten ondernomen
Naar aanleiding van een ambteluke evaluatie (Gemeente Nijmegen, 1992),
waaruit blijkt dat de uitvoering van de verschillende voorstellen rond politieke
en bestuurlijke vernieuwing stokt, wordt  in   1993 een conferentie georgani-
seerd (Nelissen en Van Dragt, 1993). Op deze dag discussieren politici, top-
ambtenaren en leden van maatschappelijke organisaties over de vernieuwing
van de lokale democratie De conferentie maakt duidelijk dat een gemeen-
schappelijk gedragen diagnose van de problemen van de lokale democratie
ontbreekt Er wordt dan ook geen actieplan voor vernieuwing geformuleerd
(Gemeente Nijmegen, 1993 b: 1).
Slechts enkele op zichzelf staande initiatieven kunnen op brede instemming
rekenen Zo wordt  in   1994 een proef-stadspeiling georganiseerd  om  de  me-
ning van burgers te peilen. Daarnaast wordt als alternatief voor het referen-
dum, een voorstel ontwikkeld voor het houden van stadsraadplegingen. Via
zowel stadspeiling als stadsraadpleging kan de 'stem des volks' meer invloed
krijgen op de politieke besluitvorming (Depla en Monasch, 1994b: 111-114).
Daarnaast worden stadsgesprekken georganiseerd waarbij burgers hun klachten
en wensen ten overstaan van lokale politici kenbaar kunnen maken. Het eerste
gesprek, dat onder het motto 'nuilen of ruilen#6 is aangekondigd, is bezocht
door ongeveer 200 Nijmegenaren In totaal zijn 22 verschillende klachten
besproken, waarop de betrokken wethouders hebben gereageerd. In de toe-
komst wil het Nijmeegse gemeentebestuur deze stadsgesprekken per wuk
organiseren, zodat meer recht gedaan kan worden aan de - veelal- individuele
klachten en wensen van burgers  Op deze manier hoopt men tevens het profiel
van de lokale politiek aan te scherpen (Gemeente Nijmegen, 1993c)
Ten slotte is een seniorenraad opgericht Deze raad speelt een rol in het ge-
meentelijk beleid dat ouderen raakt. Met deze raden wil het Nijmeegs ge-
meentebestuur het actief burgerschap in de stad stimuleren (Gemeente Nijme-
gen, 1993b: 2-4)

Conclusie
In Nijmegen hebben de ambitieuze plannen in het collegeprogramma rond
politieke en bestuurlijke vernieuwing geen vervolg gekregen. De drie doelstel-
lingen uit het college-programma zon nauwelijks uitgewerkt Doordat gemeen-
schappelijke opvattingen ontbraken, heeft een werkconferentie geen echte
impuls kunnen geven aan de vernieuwing Met op zichzelf staande initiatie-
ven, is aan het einde van de raadsperiode de vernieuwing van de Numeegse
lokale democratie enigszins van de grond gekomen. Met deze incidentele
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initiatieven is de Nijmeegse praktijk van politieke en bestuurlijke vernieuwing
niet gemakkelijk in 66n bepaalde strategie of perspectief te plaatsen.

5.7 Zwolle

Programma-accoord 1990-1994
Het Zwolse gemeentebestuur beschouwt de verkiezingsuitslag  van   1990  als
een signaal van een enigszins verstoorde relatie tussen burgers, maatschappe-
lijke organisaties en gemeentebestuur Om deze relatie te verbeteren, pleit het
voor een vernieuwing van de bestuursstijl. De bestuursstijl moet duidelijk
maken, 'dat het gemeentebestuur ten dienste staat van de totale Zwolse samen-
leving' (Gemeente Zwolle, 1990: 1). Het Zwolse collegeprogramma schenkt
voorts aandacht aan de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening Om
deze te verhogen, worden extra middelen ter beschikking gesteld. Naast ver-
betering van de bereikbaarheid, worden middelen ingezet om de communica-
tieve vaardigheden van het ambtelijk personeel te scholen (Gemeente Zwolle,
1990: 1)

Werkgroep Bestuursstijt
Het Zwolse collegeprogramma kondigt een commissie aan die voorstellen
voor een nieuwe bestuursstijl zal ontwikkelen Deze commissie, de werkgroep
'Bestuursstul', wordt in december 1990 geinstalleerd Onder voorzitterschap
van burgemeester Hermans zijn alle Zwolse fractievoorzitters lid van de
werkgroep.7 Na de presentatie van de resultaten van het onderzoek van Tops
et al, enkele publieke hoorzittingen, evaluatie van de werkwijze van het lokaal
bestuur en na onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening, presenteert
de  werkgroep in februari  1992 haar eindrapport.
In dit rapport worden 28 aanbevelingen gedaan voor een vernieuwing van de
bestuursstul (Gemeente Zwolle, 1992a) Deze aanbevelingen laten zich cluste-
ren in drie categorieen Allereerst zijn er verschillende voorstellen om burgers
beter te informeren over de lokale politiek In dit kader wordt gepleit voor
introductie van spreekuren van wethouders, en publikatie van gemeentelijke
besluiten in een huis-aan-huis-blad (Gemeente Zwolle, 1992a  15-16)
Een tweede categorie van aanbevelingen richt zich op de dienstverlening Er
wordt onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening aangekondigd
Marktonderzoeken, publieke hoorzittingen en evaluatie van alle gemeentelijke
procedures spelen hierbij een rol Daarnaast pleit de werkgroep voor betere
voorlichting, introductie van een ideeenbus en voor onderzoek naar de moge-
lijkheden van een publieksbureau en service-telefoonnummer (Gemeente
Zwolle, 1992a: 17-23).
In het laatste cluster van aanbevelingen staat het functioneren van raad en
raadscommissies centraal. Het versterken van de positie van de raad, door
buvoorbeeld verbetering van de informatievoorziening, vormt hierbij een
belangrijk oogmerk Daarnaast worden voorstellen gedaan om raadsvergade-
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ringen te verlevendigen. Zo wordt gepleit voor een duidelijke scheiding tussen
raads- en commissievergaderingen, het niet agenderen van schrifteluke vragen
en introductie van een vragen half-uurtje voor raadsleden. Enkele aanbevelin-
gen richten zich ten slotte op het reguleren van inspraak tijdens commissiever-
gaderingen (Gemeente Zwolle, 1992a: 25-32).
Naast de zeer praktische voorstellen, worden veel aanbevelingen geformuleerd
in de vorm van een oproep aan politici en ambtenaren. Zo wordt hen opge-
dragen 'duidelijk te zijn in hun contact met burgers', terwijl de gemeente meer
en beter zou moeten beargumenteren waarom zu iets wel of niet doet (Ge-
meente Zwolle, 1992a: 16)
De Zwolse raad heeft het leeuwedeel van de aanbevelingen overgenomen Op
grond van de discussies over het rapport van de werkgroep 'bestuursstul'
worden enkele extra aanbevelingen geformuleerd, zo wordt besloten ook een
vragen half-uurtje voor burgers te introduceren, de gemeentelijke advertenties
te structureren en periodiek een open dag te organiseren (Gemeente Zwolle,
1992b: 4)

Het proces van bestuurlijke en politieke vernieuwing heeft met accorderen van
deze aanbevelingen geresulteerd in het onderschrijven van enkele vuistregels
van 'fatsoenlijk' bestuur. De aanbevelingen richten zich vooral op het aanpas-
sen van omgangsvormen en procedures in de lokale democratie Volgens de
werkgroep 'bestuursstul' moeten hiervan geen wonderen worden verwacht (Ge-
meente Zwolle, 1992a: 6).
Er is niet geopteerd voor het vergroten van de politieke invloed van burgers.
Voorstellen in deze richting, zoals de introductie van het referendum, het
organiseren van hoorzittingen en het houden van opiniepeilingen over poli-
tieke onderwerpen, zun verworpen. Voorts zijn geen aanbevelingen geformu-
leerd om de positie van partijen te versterken Hoewel de werkgroep ervan
overtuigd is dat partijen een centrale rol dienen te spelen in de vernieuwing
van de lokale democratie, is ze van mening dat voor het gemeentebestuur in
deze geen taak is weggelegd. Iedere partij zou haar eigen weg moeten vinden
bij de versterking van haar positie (Gemeente Zwolle, 1992a: 32).

Organisatie beleidsproces
In 1992 verschunen twee ambtelijke notities  die zich richten  op de organisatie
van het beleidsproces Deze notities worden bediscussieerd in de gemeente-
luke organisatie Op grond hiervan presenteert het college van  B&W  in  1994
een voorstel voor het 'Bestuurs- en managementconcept'.
Dit voorstel schenkt aan twee aspecten aandacht Dit betreft allereerst de
verhoudingen binnen de gemeentelijke organisatie Om de politieke sturings-
en controle-mogelijkheden te vergroten, wordt gestreefd naar een verbetering
van het bestuurs- en beheersinstrumentarium Dit instrumentarium moet leiden
tot een prioriteitsstelling op politiek strategisch niveau Door verbetering van
de presentatie van begroting en capaciteitsplanning moet de politiek voorts
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beter in staat zijn het beleidsproces te controleren (Gemeente Zwolle, 1994:
3).
Daarnaast wordt veel aandacht geschonken aan het functioneren van de amb-
telijke organisatie Alhoewel uit verschillende onderzoeken8 is gebleken dat
Zwolse burgers tevreden zun over de ambtelijke dienstverlening, bestaat
onvrede met de organisatie van het beleid ten aanzien van complexe vraag-
stukken. Volgens het Zwolse gemeentebestuur (1994: 5-6) verhindert de

' verkokering van de ambteluke organisatie een effectieve samenwerking tussen
diensten. Aanpassing van de structuur van de gemeentelijke organisatie lijkt
noodzakelijk Naast de structuurwijzigingen wordt gepleit voor 'management-
ontwikkeling, ten einde de effectiviteit van het management te verbeteren'
(Gemeente Zwolle,  1994:  8).  In het najaar van 1993 wordt voor dit doel een
opleidingsprogramma voor Zwolse ambtenaren gestart

Conclusie
In  de  raadsperiode 1990-1994 staat het Zwolse proces van politieke  en  be-
stuurlijke vernieuwing sterk in het teken van het functioneren van politici en
ambtenaren. In eerste instantie is veel aandacht geschonken aan de 'stijl van
besturen'. Met vuistregels voor fatsoenlijk bestuur is gepoogd de relatie tussen
burger en bestuur te verbeteren Daarnaast zijn er in de tweede helft van de
raadsperiode voorstellen ontwikkeld om de bestuurlijke processen meer te
structureren. Het Zwolse vernieuwingsproces sluit vrij sterk aan bij het 'ver-
volmakingsperspectief. Door aanpassing van bestuursstijl en de structurering
van het beleidsproces poogt het gemeentebestuur de positie van de represen-
tatieve democratie te versterken

5.8    Conclusie: van vervolmaking naar vermaatschappellking

In dit hoofdstuk is beschreven op welke manier  in de periode  1990-1994  de
praktijk van vernieuwing in zeven grote gemeenten vorm heeft gekregen. Er is
geen onderzoek uitgevoerd in de gemeenten zelf Op de achtergrond en de
uiteindelijke effecten van de voorstellen van politieke en bestuurlijke vernieu-
wing is daarom niet ingegaan Desondanks kunnen op grond van de nota's en
rapporten enkele observaties worden gepresenteerd
Deze observaties richten zich in eerste instantie op de vernieuwingspraktuk in
de zeven onderzochte steden. Vervolgens worden enkele meer algemene
observaties gepresenteerd

Empirische waarnemingen
Het gepresenteerde onderzoek staat geen algemene conclusies toe over de
wijze waarop het vernieuwingsproces in Nederlandse gemeenten vorm heeft
gekregen Uit de case-beschrijvingen dringen zich echter wel interessante
gegevens op Met drie observaties worden die geillustreerd.
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Zo varieert per gemeente de intentie waarmee vorm is gegeven aan het proces
van politieke en bestuurlijke vernieuwing De drie grootste gemeenten hebben
de meeste initiatieven ontwikkeld. In Amsterdam, Den Haag en Utrecht heb-
ben op meerdere tijdstippen, verschillende commissies voorstellen gepresen-
teerd. In Tilburg, en in mindere mate Numegen, heeft het vernieuwingsproces
beduidend minder aandacht gekregen van de lokale politiek In deze gemeen-
ten is alleen met incidentele initiatieven getracht de lokale democratie te
vernieuwen Omdat in het collegeprogramma bestuurlijke vernieuwing wordt
aangekondigd als 66n  van  de vier prioriteiten voor de raadsperiode 1990-1994,
kan vooral de geringe Nijmeegse aandacht opmerkelijk worden genoemd.
De oorzaak van de beperkte belangstelling in deze twee gemeenten is niet
duideluk. Het is wel opvallend dat Tilburg noch Nijmegen in het begin van de
raadsperiode een commissie of werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft
ingesteld.' In de Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Zwolle zijn dergelijke
commissies, die in eerste instantie het initiatief in het vernieuwingsproces
hebben genomen, wel actief geweest Wellicht heeft het ontbreken van derge-
luke 'institutionele aanjagers' ertoe bijgedragen dat het proces van politieke en
bestuurlijke vernieuwing in Tilburg en Nijmegen nauwelijks van de grond is
gekomen.
Het belang van 'aanjagers' wordt onderstreept door de ervaringen in Eindho-
ven. Direct na de verkiezingen is in Eindhoven geen commissie of werkgroep
bestuurlijke vernieuwing ingesteld. In de eerste jaren van de raadsperiode
1990-1994 zijn nauwelijks initiatieven ontplooid. Pas nadat onder leiding van
In 't Veld, een externe commissie aanbevelingen had geformuleerd, kreeg het
Eindhovense vernieuwingsproces vaart.

Een tweede observatie heeft betrekking op de orientatie in het vernieuwings-
proces In aanvang heeft het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing
veelal een gelijksoortige inzet gekend. In de collegeprogramma's en de eerste

rapporten staat de vervolmaking van de representatieve democratie vrijwel
overal centraal Vooral aan de positie van de raad wordt veel aandacht be-
steed In alle zeven gemeenten worden voorstellen ontwikkeld om de interne
positie van de gemeenteraad te versterken. Daarbij streven de meeste gemeen-
ten naar een aanscherping van het bleke profiel van de lokale politiek. Met
deze profilering hoopt men niet alleen de politieke interesse van burgers te
stimuleren, maar wil men ook de maatschappelijke betekenis van de lokale
politiek vergroten. Ten slotte ontwikkelen veel gemeenten voorstellen voor
een meer gestructureerd beleidsproces Hiermee wil men zowel de effectiviteit
als de mogelijkheden voor politieke sturing vergroten De Zwolse voorstellen
voor de vernieuwing van de bestuursstijl en de gemeentelijke organisatie zijn
het meest karakteristiek voor de keuze voor vervolmaking van de representa-
tieve democratie
Utrecht vormt een uitzondering op dit algemene beeld In deze gemeente
wordt met het 'wijkgericht werken' reeds bu aanvang van de raadsperiode ge-
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streefd naar een vermaatschappelijking van de lokale democratie om de effec-

tiviteit van het beleidsproces te vergroten

Na verloop van tijd verdwijnt de eensgezindheid in het vernieuwingsproces  In
drie gemeenten is sprake van een herorientatie.
Den  Haag legt halverwege de raadsperiode 1990-1994 het accent steeds  meer
op het vermaatschappelijken van het beleidsproces. Om de maatschappelijke
problemen in Haagse wijken aan te pakken, wordt gepoogd burgers en orga-
nisaties te betrekken bij het beleid voor deze wijken Men krijgt meer oog
voor de vermaatschappelijking van het beleidsproces. Deze 'herorientatie' komt
naar voren in de nota 'Bestuur/bestuurden'
In Amsterdam is een vergelijkbare ontwikkeling zichtbaar. Na het weinig
geslaagde experiment met het referendum, richt het Amsterdamse proces van
politieke en bestuurlijke vernieuwing zich steeds meer op het honoreren en het
stimuleren van actieve betrokkenheid van burgers. Met stadsgesprekken en
conferenties wil men het maatschappeluk en politiek debat meer op elkaar
proberen af te stemmen. Het vermaatschappelijken van de lokale democratie
richt zich in Amsterdam primair op het vergroten van de inbreng van burgers
in processen die hen direct raken De strategie van politieke en bestuurlijke
vernieuwing die zich richt op de burger, staat centraal in Amsterdam
In Eindhoven krijgt het vernieuwingsproces door de onderzoeken onder lei-
ding  van  In  't Veld een (nieuwe) richting. Sinds 1992 richt men zich exclusief
op een versterking van het politiek primaat Er worden aanbevelingen gefor-
muleerd om de raad meer invloed te geven op de hoofdlijnen van het gemeen-
telijk beleid. Daarnaast worden voorstellen ontwikkeld om de externe positie
van de raad te versterken. In dit opzicht staat ook in Eindhoven na verloop
van tijd de vernieuwing gedeeltelijk in het teken van een vermaatschappelij-
king van de lokale democratie.
Terwijl in de aanvang van de raadsperiode de nadruk vooral op het vervol-
maken van de representatieve democratie werd gelegd, bestaat in het proces
van politieke en bestuurlijke vernieuwing steeds meer aandacht voor de ver-
maatschappelijking van de lokale democratie. Er is geen onderzoek uitgevoerd
naar de oorzaak van de herorientatie. Het is wei duidelijk dat de verschuiving
niet kan worden verklaard uit de specifieke standpunten van raadsleden uit
verschillende steden. Onderzoek in de zeven gemeenten heeft duidelijk ge-
maakt dat de opvattingen over politieke en bestuurluke vernieuwing niet
samenhangen met de woonplaats van de raadsleden (zie: Depla en Tops,
1993: 175-192).
De grotere nadruk op de vermaatschappelijking van de lokale democratie
weerspiegelt wel de veranderende orientatie in de (wetenschappelijke) discus-
sie.  In de loop van de raadsperiode 1990-1994 wordt steeds meer aandacht
besteed aan de maatschappeluke verankering van de lokale democratie (In 't
Veld et al, 1994: 48-53; Tops en Depla, 1994a: 132-133, Depla en Monasch,
1994b: 9-11). Voorts gaan in de verschillende gemeenten specifieke gebeurte-
nissen vooraf aan de verschuivingen in het proces van politieke en bestuur-
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lijke vernieuwing. In Amsterdam kan worden gewezen op het verloop van het
referendum In Den Haag dragen de ervaringen met de stadsdeelgesprekken
bij aan de heroverweging, terwijl in Eindhoven de rapporten van In 't Veld et
al, zorgen voor een nieuwe impuls voor de vernieuwing van de lokale demo-
cratie Deze zogenaamde 'kristallisatie-momenten' zijn wellicht factoren die de
verschuivingen in het proces van politieke en bestuurluke vernieuwing kunnen
verklaren.

Omdat in de verschillende gemeenten geen veldonderzoek is uitgevoerd,
bluven deze 'verklaringen' voor de herorientatie in het proces van politieke en
bestuurlijke vernieuwing speculatief van aard.
Wel kan met zekerheid worden vastgesteld, dat door deze herorientatie in het
verloop van de raadsperiode  1990-1994 de praktijk van politieke en bestuurlij-
ke vernieuwing in de verschillende gemeenten steeds meer variatie vertoont.
Terwijl in Zwolle en Tilburg de bestuurlijke vernieuwing zich nog richt op het
vervolmaken van de representatieve democratie, worden in Amsterdam, Den
Haag en Utrecht vooral voorstellen ontwikkeld voor een maatschappelijke
verankering van de lokale democratie Amsterdam richt zich daarbij vooral op
de positie van burgers, terwijl in Utrecht en Den Haag het beleidsproces
centraal staat. In Eindhoven is niet zo zeer sprake van vermaatschappelijking
of vervolmaking, maar staat het versterken van de positie van de lokale poli-
tiek centraal. In Numegen ten slotte, is in de afzonderlijke initiatieven niet
een zodanige lijn te onderkennen dat van vervolmaking of vermaatschappe-
lijking kan worden gesproken.
Onderstaande schema's maken duidelijk welke accenten de verschillende
gemeenten  aan het einde van de raadsperiode 1990-1994 hebben gelegd  in  het
proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing

S('HEMA 5.1 ORIENTATIE AMSTERDAM

vervolinaken vermaatschappelijken

beleidsproces

gemeenteraad

burger

Leesvoorbeeld aan het einde van de raadsperiode is in Amsterdam het proces van politieke en
bestuurlijke vernieuwing gericht op het vermaatschappelijken van de lokale democratie, waarbij
met name aandacht bestaat voor de strategieen waarin wordt gestreefd naar een versterking van
de positie van de raad en de betrokkenheid van de burgers.
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S('FEMA 5.2 ORIENTATIE DEN HAAG

vervolmaken vermaatschappelijken

beleidsproces

geineenteraad

burger

S('HEMA 5.3 ORIENT.ATIE UTRE('HT

vervolmaken vermaatschappelijken

beleidsproces

gemeenteraad

burger

SC-HEMA 5.4 (.)RIANTATIE EINDHOVEN

vervolmaken vermaatschappeluken

beleidsproces

gemeenteraad

burger

S('HEM.A 5.5 ORIENTATIE TILBITRG

vervolmaken vermaatschappelijken

beleidsproces

gemeenteraad

burger

S(-HEMA 5.6 ORIAN'rATIE NIJMEGEN

vervolmaken vermaatschappelijken

beleidsproces

gemeenteraad

burger
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S(-1{EMA 5.7 (.)RIENTATIE ZWOLLE

vervolmaken vermaatschappelijken

beleidsproces

gemeenteraad

burger

Algemene observaties
Naar aanleiding van de gepresenteerde schema's kunnen drie conclusies wor-
den getrokken over de betekenis van de ontwikkelde strategieen en perspec-
tieven van politieke en bestuurlijke vernieuwing Allereerst kan op grond van
de keuzen in de nota's en rapporten van de onderzochte gemeenten, niet

worden gesteld dat de praktijk 66n dominante vernieuwingsstrategie kent De
verschillende doelstellingen die zijn onderscheiden, worden wisselend nage-
streefd Desondanks blijkt dat in vrijwel alle onderzochte gemeenten wordt
gepoogd de positie van de raad te versterken Dit streven wordt, met uitzonde-
ring van de gemeente Eindhoven, altijd gecombineerd met een andere doel-
stelling.
Daarnaast blijkt dat op basis van de beschreven processen in de onderzochte
steden, niet kan worden geconstateerd dat de vernieuwing leidt tot 6f een
vervolmaking 6f een vermaatschappelijking van de lokale democratie.'0 Aan
het einde van de raadsperiode 1990-1994 krugt het vernieuwingsproces vanuit
beide perspectieven vorm Door de verschillende gemeenten zijn uiteenlopen-
de keuzen gemaakt. Er is weliswaar geen dominant perspectief, maar er kan
wel van een opkomend perspectief van politieke en bestuurlijke vernieuwing
worden gesproken Terwijl in eerste instantie het vervolmakingsperspectief
centraal stond, is na verloop van tijd in enkele gemeenten steeds meer nadruk
gelegd op het streven naar een vermaatschappelijking van de lokale democra-
tie.
Hoewel inhoudelijk niet kan worden gesproken van een dominante strategie,
noch van een overheersend perspectief, kan w61 worden vastgesteld dat pro-
cessen van politieke en bestuurlijke vernieuwing kunnen worden getypeerd
aan de hand van geconstrueerde strategieen en perspectieven De betekenis
van de beschreven processen van vernieuwing is te duiden met de verschil-
lende strategieen en perspectieven van politieke en bestuurlijke vernieuwing.
De ontwikkelde begrippen van politieke en bestuurlijke vernieuwing zijn
bruikbaar om de praktijk van vernieuwing te beschrijven. Deze conclusie
maakt het mogelijk om deze constructies in de rest van deze dissertatie te
gebruiken om de betekenis van informatie- en communicatie-technologie voor
het proces van vernieuwing te beschrijven
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Noten bij hoofdstuk 5

1.                 De gemeente Amsterdam (199Ob: 1437) spreekt   in dit kader  van een versterking  van
de 'flappen-discipline'.

2.     In het najaar van 1994 heeft dit tweede Amsterdamse referendum nog niet plaatsge-
vonden.

3.               Op  de zes stadsgesprekken zijn tussen  de  80  en 120 mensen aanwezig geweest  (De
Jong, 1992:20).

4.        Uit brief van dhr. Zaat van de gemeente Tilburg over de voortgang van het proces van
politieke en bestuurlijke vernieuwing.

5. Geurts maakt hierbij gebruik  van de titel  van de doctoraalscriptie van Schalken  ( 1993).
6.             Nuilen is Nijmeegs dialect voor 'klagen'.
7.        In januari 1992 is de fractievoorzitter van Swollwacht, een lokale partij, uit de werk-

groep bestuursstij 1 gestapt, omdat de bereidheid om tot een mentaliteitsverandering zou
ontbreken. De voorstellen van de werkgroep Bestuursstijl zouden een 'papieren geheel
van goede voornemens' zijn (Gemeente Zwolle, 1992a: 43).

8.           In dit kader kan worden gewezen op het onderzoek  van Tops waaruit bleek dat 90 %
van de respondenten die in contact waren gekomen met het ambtelijk apparaat, tevre-
den was over het verloop van dit contact. Daarnaast heeft het Zwolse gemeentebestuur
een onderzoek uitgevoerd onder cliEnten van de afdeling Bevolking, Burgelijke Zaken
en Militairen. Deze cliEnten toonden zich in meerderheid tevreden over de deskundig-
heid, vriendelijkheid, aandacht en behulpzaamheid van het ambtelijk apparaat
(Gemeente Zwolle, 1992a: 8).

9.      In Nijmegen is bestuurlijke vernieuwing weI onderwerp geweest van de portefeuille-
verdeling. In de periode 1990-1994 is CDA-wethouder Migo, die verder financiEn en
economische zaken in zijn portefeuille had, verantwoordelijk geweest voor het proces
van politieke en bestuurlijke vernieuwing. In zijn takenpakket vormde het vernieu-
wingsproces in zekere zin een 'vreemde  eend  in  de bijt'.

10. Omdat de gemeenten geen a-selecte steekproef van de Nederiandse gemeenten zijn,
hebben de uitspraken over de praktijk van politieke en bestuurlijke vernieuwing metho-
disch gesproken alleen betrekking op Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven,
Tilburg, Nijmegen en Zwolle.



CONCLUSIE DEEL 1

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 1990 speelt het proces van politieke
en bestuurlijke vernieuwing een prominente rol in discussies over lokale
democratie. Deze discussies richten zich vaak op de relatie tussen kiezer en
gekozene. In dit eerste deel van deze dissertatie is betoogd dat de vernieuwing
van de lokale democratie een breder karakter heeft. Op basis van 45 initiatie-
ven en instrumenten is geconstateerd, dat het vernieuwingsproces verschillen-
de doelstellingen kent. Er bestaan drie strategie8n. Deze richten achtereenvol-
gens op vergroting van de daadkracht van het gemeentebestuur, versterking
van de positie van de raad en op vergroting van de betrokkenheid van bur-
gers. Deze doelstellingen worden op uiteenlopende wijzen nagestreefd. Per
strategie zijn twee benaderingen onderscheiden, die een bepaald perspectief op
het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing uitdrukken.
In het eerste perspectief staat de vervolmaking van de lokale democratie
centraal. Perfectionering van bestaande procedures, omgangsvormen en rou-
tines staat centraal. De vernieuwing laat de rolverdeling tussen de actoren in
het politiek systeem in tact. Burgers articuleren als kiezers politieke opvattin-
gen. Raadsleden nemen op basis van de verkiezingsuitslag beslissingen, die
ambtenaren voorbereiden en uitvoeren.
Het tweede perspectief van de politieke en bestuurlijke vernieuwing neemt
meer afstand van deze rolverdeling. Er wordt gestreefd naar een vermaat-
schappelijking van de lokale democratie. De vernieuwing leidt tot een rolver-
schuiving. Burgers worden gestimuleerd een actieve rol te spelen in de lokale
democratie. Raadsleden bewaren afstand ten aanzien van het bestuurlijk proces

en richten zich meer op de lokale samenleving. En ambtenaren zijn actief in
netwerken om vormen van co-produktie te organiseren.
De inductief geconstrueerde strategiean en perspectieven zijn een bruikbaar
kader om vernieuwingsprocessen in verschillende steden te bespreken en
interpreteren. Op grond van gemeentelijke nota's en rapporten uit Amsterdam,
Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Nijmegen en Zwolle kan worden
geconstateerd, dat in de eerste helft van de raadsperiode 1990-1994 het ver-
nieuwingsproces zich veelal richtte op het perfectioneren van de lokale demo-
cratie. In enkele steden is na verloop van tijd - en vaak na een specifieke
gebeurtenis - een zekere heroritntatie waarneembaar. Het streven naar een
vermaatschappelijking van de lokale democratie heeft meer aandacht gekre-
gen.

Op grond van de twee moderniseringsperspectieven kan worden geconstateerd,
dat het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing twee gezichten kent.
Naast maatregelen die zich richten op perfectionering, zijn er initiatieven
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waarmee wordt gestreefd naar een vermaatschappelijking van de lokale de-
mocratie. Alhoewel beide soorten activiteiten initiatieven van politieke en
bestuurlijke vernieuwing zijn, hebben ze uiteenlopende consequenties voor de
rol van burgers, raadsleden en ambtenaren in de lokale democratie.
Gegeven de uiteenlopende effecten, is het verleidelijk beide perspectieven van
een normatief oordeel te voorzien.  In deze dissertatie wordt hiervan afgezien.
Het dubbelzinnige karakter van het vernieuwingsproces is een uitdrukking van
de spanningen en tegenstrijdigheden die eigen zijn aan de lokale democratie
(Tops, 1994: 196). In de praktijk van politieke en bestuurlijke vernieuwing zal
met deze spanning effectief en overtuigend omgegaan moeten worden.
Waarschijnlijk bestaat er altijd een zekere balans tussen beide moderniserings-
perspectieven. Door contextuele variabelen - zoals ervaringen met eerdere
vernieuwingspogingen, dominantie van bepaalde normatieve opvattingen,
aanwezigheid van bepaalde actoren - slaat de balans soms door. De vernieu-
wing staat dan vrijwel volledig in het teken van vervolmaking of vermaat-
schappetijking van de lokale democratie. Op andere momenten, of in andere
plaatsen kunnen echter weer andere keuzen worden gemaakt.



DEEL 2 ICT EN POLITIEK

Het vorig deel heeft duidelijk gemaakt dat politieke en bestuurlijke vernieu-
wing een dubbelzinnig karakter heeft. Met de vernieuwing wordt gestreefd
naar zowel een vervolmaking als naar een vermaatschappelijking van de lokale
democratie. Beinvloedt de opkomst van informatie- en communicatie-techno-
logie (ICT) de balans tussen beide vernieuwingsperspectieven? Leidt de inzet
van ICT tot een vervolmaking of een vermaatschappelijking van de lokale
democratie?
Voordat het volgende deel deze vragen beantwoordt, gaat dit tweede deel in
op de betekenis van ICT voor de politiek. Hoofdstuk zes allereerst de entree
van ICT in het democratisch proces en inventariseert de reacties van politieke
partijen op deze opkomst. Het zevende hoofdstuk houdt de technologie tegen
het licht. Op grond van een karakterisering van de technologie wordt de be-
tekenis van ICT voor het politiek proces geanalyseerd.



6    Politiek en ICT

De ontwikkeling van nieuwe technologieen roept vaak grote emotie op Som-
migen verwachten alle heil van de technologische innovatie De nieuwe tech-
nologie is onbekend, waardoor speculaties over oplossing van allerlei proble-
men mogelijk is Anderen staan minder positief tegenover de verwachte ver-
anderingen In allerlei doemscenario's waarschuwen zij voor de technologie
als het 'moderne paard van Troje'. Gelijksoortige emoties zijn te onderkennen
wanneer een nieuwe technologie de politiek bereikt De drukpers, de telefoon,
de radio en de televisie: het zun allemaal uitvindingen en technieken, die toen
zij net waren uitgevonden leidden tot grote verhalen over hun mogelijke
betekenis voor de politiek.
Op dit moment is er sprake van een nieuwe technologische golf. Informatie-
en communicatie-technologie (ICT)' dringt langzaam maar zeker door in de
verschillende facetten van het maatschappelijk leven Toepassingen van ICT
hebben op veel plaatsen al een vanzelfsprekende plaats veroverd Een samen-
leving zonder computers, satellieten, kabelnetwerken, videorecorders, glasve-
zelkabels, videotex, en teletekst is niet goed meer denkbaar En in de toe-
komst zullen naar alle waarschunlijkheid cd-rom, cd-i, modem, bulletin board
systemen en (publieke) elektronische netwerken een rol vervullen in activitei-
ten van mensen
Bereikt ICT ook de wereld van de politiek? Maken de verschillende actoren in
het politiek systeem gebruik van de nieuwe technologie? Op welke manier
wordt technologie dan gebruikt in de verschillende activiteiten van het demo-
cratisch proces? De eerste paragraaf gaat in op deze vragen Omdat informatie
een grondstof is voor het democratisch proces, zal de opkomst ook van bete-
kenis zijn voor de politiek. Op welke manier reageren politieke partijen op de
entree van ICT op het politieke toneel? In de tweede paragraaf wordt deze
vraag beantwoord.

6.1    ICT in de politiek

Alhoewel allerlei grootse beschouwingen over bijvoorbeeld een 'papierloos'
openbaar bestuur niet zun uitgekomen, maken politici, partuen en ambtenaren
in hun werkzaamheden steeds meer gebruik van ICT. Alhoewel de introductie
een geleidelijk karakter heeft - in navolging van onder andere Kuitenbrouwer
(1978: 63), en Frissen (1992a:7) kan worden gesproken van een 'stille' of
'stiekeme' revolutie - heeft ook in Nederland ICT de wereld van de politiek
gevonden
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Om deze stelling te onderbouwen, gaat deze paragraaf in op enkele projecten
en initiatieven in de politiek waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT Bij
sommige is de aanwezigheid van de technologie evident. Zonder ICT zouden
ze niet bestaan hebben,in hun wezen zijn het technologische initiatieven BU
andere initiatieven en projecten is de technologie minder zichtbaar, ze zun
niet 'afhankelijk' van de nieuwe technologie. Zonder ICT zouden ze echter
nooit zo gemakkeluk en intensief kunnen worden toegepast als thans gebeurt
Omdat ze zonder de ondersteunende rol van ICT niet in de huidige vorm
zouden kunnen bestaan, zun ze opgenomen in de inventarisatie van technolo-
gische projecten en initiatieven in de politiek.
BU deze bespreking van technologische initiatieven en projecten wordt niet
gestreefd naar een zo volledig mogelijk overzicht.2 Er zijn 36 toepassingen
van de technologie geselecteerd, die duidelijk maken dat ICT in de dagelijkse
praktijk van de politiek wordt ingezet. Met deze toepassingen wordt de poli-
tieke opkomst van ICT geillustreerd.
Om bij deze illustratie aan de verschillende aspecten van het democratisch
proces recht te doen, is bij de selectie van voorbeelden gestreefd naar variatie.
In hoofdstuk 3 is het (lokale) democratisch proces getypeerd aan de hand van
negen kernactiviteiten Per activiteit zijn enkele initiatieven en projecten
geselecteerd.1 Schema 61 geeft een overzicht van de kernactiviteiten in het
democratisch proces

S('HEMA 6.1 KERNA('TIVITEIT'EN IN I)EMC)('RATIS('H PROCES

artieulatie van wensen en voorkeuren

communicatie politiei met burgers

interne organisatie politieke partijen

verkiezingseampagne

verkiezmgen

parlementaire werkzaamheden

voorbereiding van beleid

implementatie van beleid

evaluatie van beleid

Op grond van wetenschappeluke literatuur, kranteartikelen en gesprekken met
betrokkenen, worden achtergrond en karakteristieken van de projecten en
initiatieven beschreven Deze beschrijvingen kunnen worden beschouwd als
korte verslagen van 36 cases van ICT-projecten in de politiek
De gekozen werkwijze kent 66n beperking Doordat de beschrijving niet is
gebaseerd op een volledige inventarisatie of op een representatieve steekproef
van ICT-projecten, kunnen geen algemene uitspraken worden gedaan over de
inzet van de technologie in het democratisch proces De (mini-)case-verslagen
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maken wel duidelijk dat bij de verschillende activiteiten in de democratie
gebruik wordt gemaakt van ICT; zo wordt inzichtelijk dat de opkomst van
ICT ook de wereld van de politiek raakt.

6.1.1      Articulatie  van  wensen   en  voorkeuren

Het democratisch proces wil een zekere band tussen de voorkeuren van bur-
gers en het overheidsbeleid realiseren. Het is daarom van belang dat burgers
hun politieke wensen en voorkeuren kunnen articuleren. Enkele toepassingen
van ICT stellen burgers hiertoe in staat.

De Digitate Stad
Een elektronische afspiegeling van het stadsleven Bijna alles wat in een
gewone stad gebeurt, kan ook plaatsvinden in de Digitale Stad Modem,
Internet en publieke terminals zijn de toegangswegen tot de Digitale Stad. Via
het station kan een reis over de wereld worden gemaakt, via de kiosk kunnen
bezoekers zich informeren over het stadsleven, waarna een bezoekje kan
worden gebracht aan het caf6 of de elektronische darkroom
GroenLinks heeft als eerste partij een kantoor geopend om leden en geinteres-
seerden te informeren. Daarnaast vinden in de Digitale Stad discussies plaats
Vanaf de start van het experiment zijn discussies gevoerd over onderwerpen
als de opvolging van burgemeester Van Thun, uitbreiding van Schiphol, en
criminaliteit (Schalken en Stikker, 1994: 3) De Digitale Stad biedt burgers zo
een elektronisch platform om hun wensen en voorkeuren kenbaar maken
Volgens Schalken en Stikker (1994: 2) is de Digitale Stad na het overwinnen
van enkele kinderziekten een succes geworden In de eerste maanden bezoch-
ten elke dag ruim 1 700 bellers de Digitale Stad, terwijl het totaal aantal log-
ins na 10 weken de  100 000 reeds had gepasseerd

Keuze-enquete Amsterdamse auto-referendum
De beperkte kennis van burgers wordt vaak als een belangrijk nadeel van een
referendum beschouwd (Neijens en De Ridder, 1992: 77)  Om aan dit bezwaar
tegemoet te komen is voorafgaand aan het Amsterdamse referendum over de
'autoluwe' binnenstad, een keuze-enqu6te ontwikkeld Hierbij ontvangen de
respondenten enige informatie, zodat zij tot een gefundeerd oordeel komen.
Bij het Amsterdamse auto-referendum is bijvoorbeeld per keuze-mogelukheid
aangegeven wat de gevolgen voor leefbaarheid, economie, bereikbaarheid,
parkeermogelijkheden, en kosten zijn. Aan de respondenten is telkens ge-
vraagd aan te geven hoeveel waarde zij aan de afzonderlijke aspecten hechten.
Vervolgens is hun keuze in het referendum gepeild.
De keuze-enqu6te is een middel om opvattingen van respondenten te structu-
reren Met de enqu6te worden de meer fundeerde opvattingen van burgers
gearticuleerd (Neuens, 1987) Daarnaast ontstaat gedetailleerde informatie
over de afwegingen van mensen bij concrete beslissingen. Zo bleek het stem-
gedrag bij het Amsterdamse referendum te worden bepaald door het uiteenlo-
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pende belang dat respondenten toekenden aan enerzijds leefbaarheid en be-
reikbaarheid, en anderzuds aan economie en parkeerfaciliteiten (Neuens et al,
1993: 162-164)
Ook zonder informatietechnologie kunnen keuze-enqu6tes worden georgani-
seerd Met een computer wordt de uitvoering echter sterk vereenvoudigd
Informatie kan via de computer snel en gericht aan de respondenten worden
aangeboden Daarnaast kunnen met een computer de afwegingen van respon-
denten gemakkelijker inzichtelijk worden gemaakt (Saris et al, 1992: 10)

Telepanel van NIPO
Het idee van het Telepanel is ontwikkeld door een vakgroep aan de Universi-
teit van Amsterdam  In het midden van de jaren tachtig heeft het NIPO het
idee opgekocht en verder uitgewerkt Het Telepanel maakt opvattingen en
wensen van burgers inzichteluk. Het is een vorm van opinie-onderzoek, waar-
bu een vaste groep respondenten gedurende een langere tijd regelmatig wordt
ondervraagd Iedere week krugen de panelleden enkele vragen voorgelegd, die
zij op een zelf te kiezen tijdstip beantwoorden Daartoe starten zij een com-
municatieprogramma dat automatisch contact zoekt met de centrale computer
van het NIPO.4
Het Telepanel heeft volgens Van Doorn (1992: 21) enkele belangrijke voor-
delen in vergelijking met de traditionele wijze van dataverzameling. Zo levert
het Telepanel sneller resultaten Daarnaast kunnen antwoorden door een com-
putergestuurd programma veel nauwkeuriger worden gecontroleerd Met name
bij de stemkansmethode, belangrijk om de concurrentieverhoudingen tussen
partijen vast te stellen, kan de computer direct de consistentie en correctheid
van antwoorden toetsen Voorts kunnen individuele ontwikkelingen met een
Telepanel vrij eenvoudig worden vastgesteld. Deze gegevens zijn zeer belang-
rijk voor het bepalen van het effect van campagnes of het vaststellen van
verschuivende electorale voorkeuren (Van Doorn, 1992: 21-24)

6.1.2     Communicatie  politici  met  burgers

Om na verkiezingen binding te houden met hun achterban, besteden politici
aandacht aan de communicatie met burgers. ICT stelt hen in de gelegenheid
de communicatie met hun kiezers en leden te intensiveren

PEP/Teleplusmethode
Het PvdA Enqu6te Programma (PEP) is een elektronisch programma om een
enqu6te te organiseren onder de PvdA-leden of -kiezers Het programma is
een CATI-systeem. Nadat vragen zijn geformuleerd en is bepaald wie worden
benaderd, start het PEP Het programma selecteert telefoonnummers, waarna
de vragen op het computerscherm verschijnen De antwoorden worden inge-
typt, waardoor de onderzoeksresultaten snel kunnen worden gepresenteerd
(PvdA, 1994a: 1).
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De Amsterdamse afdeling Westerpark heeft het PEP-programma gebruikt voor
de ontwikkeling van de 'Teleplusmethode'. Een methode om het contact tussen
PvdA en haar achterban te herstellen Men selecteert wijken met veel PvdA-
stemmers. Uit deze wuken worden mensen benaderd. De antwoorden van hen
worden opgeslagen in een database. Aan het eind van het telefoongesprek
wordt gepolst of de betrokkenen een PvdA-bijeenkomst wit bijwonen Indien
een bevestigend antwoord volgt, wordt met behulp van Wordperfect en een
Dbase-programma een 'persoonlijke' uitnodiging gestuurd Tudens de bijeen-
komst wordt gesproken over de thema's die het meest in de belangstelling van
de burgers staan
Na de bijeenkomst kan de afdeling met uitnodigingen en informatiemateriaal
de band met bezoekers van de buurtbijeenkomst verder opbouwen Deze mai-
lings kunnen gericht verzonden worden omdat de databank aangeeft in welke
onderwerpen welke bewoners zijn geinteresseerd (PvdA, 19943: 8-9)

Omrop Frystan, Radio-West op televisie, RTV-Oost, AT5
Omrop Fryslan, Radio West, Rtv-Oost en AT5 zijn vier lokale of regionale
televisie-zenders. Deze nieuwe omroepen richten hun programma's op speci-
fieke geografische gebieden. Het aanbod van het nieuws kan hierdoor op deze
gebieden worden afgestemd.
Lokale politici kunnen deze televisie-zenders gebruiken om zich aan kiezers te
presenteren en met hen te debatteren. Enkele partijen hebben deze mogelijk-
heid reeds ontdekt. De hoofdstedelijke afdeling van het CDA heeft voor de
raadsverkiezingen  van  1994 zijn eerste 'commercial' uitgezonden op ATS.  Het
CDA zag deze commercial, die in totaal 25 seconden duurde, als een middel
om plaatselijke politiek uit de anonimiteit te halen.

GroenLinks en de Vietnamweide
In het voorjaar  van  1993  besluit het Amsterdamse college  van  B&W  een
groot tennispark aan te leggen aan de rand van een recreatie-weide in het
Amsterdamse bos. Deze beslissing, als gevolg waarvan 3 ha van de 'Vietnam-
weide' verdwijnt, roept heftige protesten op  Ruim 5 600 Amsterdammers
tekenen bezwaar aan De raadsadressen worden opgeslagen in een computer-
bestand GroenLinks, dat het besluit van de raad heeft ondersteund, maakt
gebruik van dit bestand om alle mensen een brief te sturen waarin haar stand-
punt wordt toegelicht (Volkskrant, 1993)
De direct-mail actie roept veel vragen op. GroenLinks zou rnisbruik maken
van de privacy-gegevens van de indieners van de bezwaarschriften. Het Am-
sterdamse college is echter van mening dat GroenLinks, als onderdeel van het
gemeentebestuur, gebruik mag maken van de gecomputeriseerde bestanden die
zijn aangemaakt door de lokale overheid (Het Parool, 1993)

SP-Alarmlijn
Om na de verkiezingen aanspreekbaar te bluven voor kiezers heeft de SP een
06-lijn geopend: de SP-alarmlijn. Deze lijn moet de communicatie tussen
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kiezer en gekozene intensiveren. Met de alarmlijn wil de SP de politiek toe-
ganke'Uker maken voor burgers (Bouwmeester, 1994: 8).
Op kosten van de SP kunnen burgers contact zoeken met de alarmlijn Drie
vaste krachten verzorgen de eerste opvang. Zij zorgen er voor dat de bellers
nog dezelfde dag worden teruggebeld door deskundigen. De SP doet hierbij
een beroep op haar relatief grote ledenbestand (Bouwmeester, 1994: 8-9).
Op  6  september  1994  is de alarmlun geopend. De eerste twee dagen zoeken
170 bellers contact met de lijn De meeste telefoontjes hebben betrekking op
bezuinigingen, regeringsplannen, dienstverlening, en op ondoorzichtige rege-
lingen van de overheid (Bouwmeester, 1994: 8)

Home-page GroenLinks op het World Wide Web
Op World Wide Web (WWW) kunnen alle gegevens op Internet grafisch
worden gepresenteerd. Het WWW integreert tekst, beeld en geluid Via een
point-and-click-interface kunnen allerlei informatie-bestanden worden geraad-
pleegd, bekeken en beluisterd.
GroenLinks maakt met de opzet van een home-page als eerste Nederlandse
politieke partij gebruik van de mogelijkheden van het WWW.S Op de home-
page is allerlei informatie over GroenLinks opgestagen. Geinteresseerden
kunnen congresstukken, parlementaire bijdragen het profiel van fractie-leden
en contactadressen opvragen. Via de GroenLinks home-page kan ook het
partijblad 'De Helling' worden aangeschaft
Naast de informatie over GroenLinks kunnen gebruikers pagina's raadplegen
van verwante organisaties in het binnen- en buitenland Doordat de home-page
van GroenLinks is aangesloten op de 'Green-World-Wide-Web' kan vrij een-
voudig informatie worden verkregen over onderwerpen als milieu, vrede,
veiligheid en mensenrechten.6

Nijmegen-2025
In het midden van de jaren '80 presenteert de gemeente Numegen enkele
ambitieuze toekomstplannen. De Waalsprong en de Brabantse Poort moeten
resulteren in een uitbreiding van de gemeente, terwijl ook de binnenstad een
ander gezicht moeten krugen. Om het draagvlak voor deze beslissingen te
vergroten, heeft het gemeentebestuur een informatiezuil ontwikkeld, die werkt
op basis van een interactieve cd.
Met de cd-i 'Numegen-2025' kunnen de plannen voor de toekomst van Nij-
megen worden opgeroepen. Hierbij worden met behulp van bewegende beel-
den, tekeningen, plankaarten en commentaar de verschillende plannen inzich-
telijk gemaakt. Op de cd-i is nog ruimte om nieuwe plannen - en veranderin-
gen in bestaande plannen - aan te brengen Belangstellenden kunnen zelf
aangeven over welke plannen zij verder geinformeerd willen worden (Gelder-
lander, 1994)
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EGIS
Sinds  juli 1993 beschikt de gemeente Eindhoven  over  het  EGIS    Met  dit
Eindhovens Gemeenteluk Informatie Systeem kunnen burgers via hun televisie
informatie opvragen over zaken als wonen, sport, gezondheid, milieu en
onderwus.  In totaal kunnen 2.600 pagina's gemeentelijke informatie worden
ingezien.
Om deze informatie te raadplegen moeten burgers over televisie met teletekst,
kabelaansluiting en telefoon beschikken. Nadat de teletekstpagina van EGIS is
opgezocht, kan met de telefoon contact worden gelegd met het informatiesys-
teem, Vervolgens wordt met behulp van de druktoetstelefoon gerichte infor-
matie worden opgevraagd (Gemeente Eindhoven, 1994: 12-13)
In de toekomst wordt het EGIS verder uitgebreid. Naast toevoeging van
nieuwe onderwerpen, zal het systeem informatie bevatten van actuele politie-
ke, culturele en sportieve gebeurtenissen Voorts kan het systeem een interac-
tieve toepassing krugen, waardoor burgers het EGIS kunnen gebruiken om
bUvoorbeeld formulieren voor huursubsidie aan te vragen, in te vullen en te
verzenden (Gemeente Eindhoven, 1994: 13).

6.1.3     Interne  organisatie  politieke  partijen

Voor de interne organisatie van politieke partijen is ICT langzaam maar zeker
van belang geworden. Sommige partijen maken voor de interne communicatie
of ten behoeve van de besluitvorming reeds gebruik van de nieuwe technolo-
gie Onderstaande voorbeelden illustreren dit

PvdA-Bulletin Board Systeem
Het BBS is een data-bank met actuele informatie over de PvdA Mensen met
computer en modem kunnen deze databank raadplegen. Op deze manier
kunnen zij zich op de hoogte stellen van recente toespraken, standpunten over
actuele vraagstukken en het verkiezingsprogramma Daarnaast kunnen leden
onderling informatie uitwisselen en discussies voeren Tevens bestaan er
mogelijkheden om vragen te stellen aan politieke leiders In het PvdA-BBS is
een postbus waar mensen berichten kunnen achterlaten voor premier Kok of
voorzitter Rottenberg Gebruikers van de databanken kunnen ook onderling
informatie uitwisselen. De PvdA wit haar leden via het BBS toegang geven
tot Internet (Peeters en De Roos, 1994: 14-16)

De PvdA-iiifodiskette
Wat  gebeurde   er  op het Londense congres   van 1896? Hoeveel kabinetten
Drees zun er geweest? Wanneer heeft de PvdA samen met de VVD in een
kabinet gezeten? Steunt de PvdA in haar laatste verkiezingsprogramma de
directe verkiezing van de minister-president?
Vragen, die met de PvdA informatie-diskette eenvoudig en snel kunnen wor-
den beantwoord (PvdA, 1994b) Deze diskette levert informatie over de ge-
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schiedenis van de partij, illustere partuleden, het actuele verkiezingsprogram-
ma, en over de organisatie van de PvdA.

CIM-verkiezingsprogramma-flop
Bij gemeenteraadsverkiezingen worden lokale afdelingen ondersteund door
hun landelijke organisatie Voor het opstellen van een verkiezingsprogramma
kunnen afdelingen bijvoorbeeld vaak gebruik maken van een standaard pro-
gramma dat een landelijke commissie heeft opgesteld. Het CDA heeft zijn
modelprogram 1994 op diskette gezet (zie: CDA, 1993).7 Voor het formuleren
van een plaatseluk programma hoeven afdelingen alleen deze flop te bestellen
en overal de eigen plaatsnaam toe te voegen

Stemming kandidatenlijst PvdA
In  december 1993 vindt het verkiezingscongres  van  de PvdA plaats Terwijl
voorheen alleen werd gediscussieerd over het verkiezingsprogramma, stelt dit
congres ook de kandidatenlusten voor Tweede Kamer en Europees Parlement
vast. De congresafgevaardigden hebben een elektronische stemkaart waarmee
ze hun voorkeur voor de kandidaten kenbaar kunnen maken Dankzij de
computer is nog geen halve minuut na de stemming, de uitslag bekend

Automatische administratie van ledenbestand
D66 is reeds  in 1976 overgegaan  tot de automatisering van het ledenbestand,
terwijl GroenLinks als laatste grote partij  in  1990 een geautomatiseerd leden-
bestand heeft (De Wit et al, 1993: 14). Met deze vorm van kantoorautomatise-
ring wordt het mogeluk veranderingen in het ledenbestand snel door te voe-
ren. Daarnaast kunnen allerlei extra gegevens worden toegevoegd aan de
ledenadministratie
De automatisering van het ledenbestand kan zich ook richten op specifieke
groepen. De PvdA heeft bijvoorbeeld portefeuilles van wethouders en raads-
leden in een database opgeslagen. Met deze gegevens kan de communicatie
tussen de verschillende geledingen in de PvdA worden verbeterd Portefeuil-
lehouders ontvangen gerichte informatie Bovendien kunnen lokale politici
gericht worden benaderd wanneer overleg over bepaalde beleidsterreinen
wordt gevoerd. De gegevens uit de database zijn ook gepubliceerd (CLB,
1994), zodat raadsleden en wethouders gemakkelijker contact kunnen zoeken
met collega's in een vergelijkbare situatie.

Mailinglist GroenLinks
Op Internet zijn op taI van onderwerpen 'mailinglists' actief Mensen met een
zogenaamd electronic-mail (e-mail) adres en die geinteresseerd zun in een
bepaald onderwerp, kunnen zich abonneren op een mailinglist. ZU krugen dan
een eigen postbus en kunnen berichten verzenden aan andere abonnees Op
deze manier ontstaan levendige discussies over tal van uiteenlopende onder-
werpen
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GroenLinks heeft op Internet een eigen mailinglist opgezet. Deze 'list' is in
eerste instantie opgezet om de discussie tussen leden van GroenLinks te
stimuleren Geinteresseerde niet-leden kunnen echter ook deelnemen aan de
discussies over onderwerpen als racisme, kosten van het autoverkeer en de
GATT-onderhandelingen.8

6.1.4 Verkiezingscampagne

In Amerika speelt ICT reeds een belangrijke rol in verkiezingscampagnes
Abramson, Arterton en Orren (1988) hebben aan de hand van enkele voor-
beelden aangegeven dat de campagnes van Democraten en Republikeinen
steeds meer zun gebaseerd op de mogelijkheden van de nieuwe technologie
In het verkiezingsjaar 1994 hebben enkele partijen   bij de mobilisatie   van
kiezers enig gebruik gemaakt van ICT.9

Brinkman-video
De televisie-uitzendingen van politieke partuen weten maar weinig kiezers aan
de buis te binden   Om meer kiezers te trekken, heeft het CDA  in  1993  hen in
de gelegenheid gesteld een persoonlijke vraag te stellen aan Brinkman, de
lijsttrekker  voor de Tweede-Kamerverkiezingen  in  1994. De mensen hebben
hun vraag via een zelf gemaakte video moeten stellen. Indien mensen geen
videorecorder hebben, zorgt het CDA voor een filmploeg.
Van de ingestuurde video's, in totaal enkele honderden, zijn enkele uitgezon-
den. Deze vragen zijn tijdens de televisie-uitzending beantwoord door Brink-
man De mensen wier video niet is vertoond, hebben allemaal een persoonlijk
antwoord ontvangen 10

Poll-ster bij politieke partijen
In navolging van de Angelsaksische landen huren politieke partijen steeds
vaker de diensten in van een zogenaamde 'p 011-ster' (Armstrong, 1988). De
poll-ster geeft op basis van verkiezingsonderzoeken, 'the polls', electorale
adviezen aan een partij. Wat is het electoraal potentieel van een partij? Wie
zijn de concurrenten van een partij? Welke leuzen moet een partij gebruiken?
Op welke items moet een partij zich profileren? Welke personen kunnen het
best wanneer en voor welke groepen naar voren worden geschoven? Het zijn
vragen die voor de electorale strategie steeds belangrijker worden en waarvoor
steeds vaker gebruik wordt gemaakt van onderzoeksresultaten (zie: Benschop,
1994: 474).
Hoewel een computer geen noodzakelijke voorwaarde is voor opinie-onder-
zoek, is de poll-ster een kind van het computertijdperk. Alleen met een com-
puter kan in korte tijd een hoeveelheid onderzoeken worden uitgevoerd,
waarop de poll-ster zijn adviezen voor de verkiezingscampagne kan baseren
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Video PvdA-Nijmegen
Voor verkiezingen schrijven politieke partijen in het algemeen een program-
ma. Dit verschijnt veelal in de vorm van een brochure of 'boekje', dat tijdens
de campagne aan belangstellenden wordt gegeven.
De PvdA  in de gemeente Numegen kiest voor de verkiezingen van  1994 voor
een andere weg Na vaststelling van het verkiezingsprogramma wordt een
video gemaakt waarin de belangrukste thema's van het programma aan bod
komen Deze video is tijdens campagne-bijeenkomsten van de PvdA getoond
en geinteresseerden konden de band voor een bedrag van tien gulden kopen

6.1.5     Verkiezingen

In discussies over de politieke betekenis van ICT wordt regelmatig aangege-
ven, dat ICT een belangrijke rol kan spelen in het electoraal proces (zie:
McLean, 1989) Deze voorspellingen zijn in het midden van de jaren negentig
nog niet uitgekomen In Nederland is ICT nog niet gebruikt bij verkiezingen
(zie: Van de Donk en Tops, 1992: 40). In enkele activiteiten die samenhangen
met de verkiezingen, zoals het informeren van burgers en het peilen van
politieke voorkeuren, wordt ICT weI ingezet.

Stemwijzer   1994
Het Instituut voor Publiek en Politiek brengt in aanloop naar de Tweede-
Kamerverkiezingen van  1994 een elektronische stemwijzer op de markt.  Voor
deze stemwijzer zijn uit verkiezingsprogramma's stellingen over politieke
thema's geselecteerd. Aan de partijen is gevraagd hun oordeel over deze
stellingen te geven. Op grond hiervan is de Stemwijzer geproduceerd (IPP,
1994a)"
De gebruikers van de wuzer geven per stelling hun mening. Vervolgens
kunnen zij aan drie politieke thema's die zij belangruk vinden, meer gewicht
toekennen. Op grond van hun oordelen en het toegekende gewicht wordt een
stemadvies gegeven. Tevens maakt de stemwijzer per thema inzichtelijk in
hoeverre standpunten van verschillende partijen stroken met die van de ge-
bruiker
De stemwijzer is voor de 'zwevende' kiezers een handvat om hun keuze te
bepalen Daarnaast geeft de stemwuzer kiezers die hun keuze reeds hebben
gemaakt, mogelijkheden te zien of zij het eens zijn met 'hun' partij.

De politieke aandelenmarkt
Om ontwikkelingen op de kiezersmarkt in kaart te brengen, is de Politieke
Aandelen Markt 1994 (PAM94) ontwikkeld   Het  is een gecomputeriseerde
politieke beurs waar iedereen met een PC en modem, of Internet-aansluiting
als hoekman zijn slag kan slaan Afhankelijk van de inschattingen over de
kansen van de verschillende partuen, worden aandelen gekocht of verkocht.
Het koersverloop drukt de verwachtingen rond de electorale positie van par-
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tijen uit De uiteindelijke waarde van de aandelen wordt bepaald door de
verkiezingsuitslag (IPP, 1994b)
De aandelenmarkt heeft in Verenigde Staten zun waarde bewezen. Bij de
laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen benaderden de slotkoersen van de
verschillende kandidaten de werkeluke scores op enkele tienden van procen-
ten. In Nederland blijft de publieke belangstelling beperkt Ondanks de aan-
dacht van bijvoorbeeld het actualiteitenprogramma NOVA, blijft het aantal
handelaren achter bij de verwachtingen. Doordat geen florerende handel is
ontstaan, weerspiegelde het koersverloop de electorale verschuivingen nauwe-
lijks.

NOVA potitieke barometer
In  aanloop van de verkiezingen  in  1994 voor de Gemeenteraad en de Tweede
Kamer heeft het actualiteitenprogramma NOVA samen met bureau Interview
een politieke barometer ontwikkeld. Deze barometer brengt per week de
partij-voorkeuren van kiezers tot uitdrukking. Bij de politieke barometer heeft
de informatietechnologie niet op de voorgrond gestaan. Zonder ICT zou
NOVA echter nooit in staat zijn geweest elke week een nieuwe stand van de
barometer te presenteren

Stemcomputer
Veel gemeenten hebben  voor  de drie verkiezingen  van 1994 stemcomputers
aangeschaft Met twee drukken op de knop maken steeds meer kiezers hun
partij-voorkeur bekend Door deze automatisering wordt het tellen van de
uitgebrachte stemmen enorm versneld. Het hoofd van het stembureau haalt de
diskette uit de stemcomputer, controleert of alle gegevens goed zun opgesla-

gen en brengt de diskette naar het centrale stembureau Daar worden alle
bestanden aan elkaar gekoppeld, waarna de uitslag van de verkiezingen be-
kend is. Waar de uitslag in bijvoorbeeld Eindhoven, Tilburg en Groningen
voorheen pas enkele uren na het sluiten van de stembus bekend was, maakt de
stemcomputer binnen het uur een einde aan de onzekerheid van politici. Met
het verdwijnen van het rode potlood verdwijnt de spanning en charme van een
lange verkiezingsavond waar de uitslagen van de stembureaus 66n voor een
binnendruppelen Voor de rest lijkt de betekenis van de stemcomputer echter
beperkt Kiezers kunnen alleen niet langer hun stembiljet ongeldig maken. 12

6.1.6     Parlementaire  werkzaamheden

ICT wordt ook ingezet ter ondersteuning van parlementaire werkzaamheden
In de Tweede Kamer gebruiken zowel ministers als parlementariers toepassin-
gen van ICT Ook in de lokale democratie speelt ICT een rol bij de werk-
zaamheden van parlementariers
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Parac
PARAC is het informatie-systeem waarin allerlei parlementaire bestanden zijn
opgeslagen Zo zun Kamerstukken, de Handelingen, parlementaire vragen, het
Wettenbestand, boeken en rapporten, tudschriftartikelen en perspublikaties
opgeslagen Via het zoeksysteem STAIRS is het informatiesysteem te raad-
plegen (Breman, 1983: 15)
Dit systeem is in 1980 ontwikkeld door de parlementaire dienst PARAC   Voor
het beheer is het Rukscomputer Centrum (RCC) verantwoordelijk. Op het
netwerk van de Staten-Generaal wordt het PARAC aangeboden als aparte
dienst Kamerleden, fractie-medewerkers en ambtenaren van het parlement
kunnen het informatiesysteem raadplegen De kosten van het gebruik brengt
het RCC in rekening Op grond van de rekeningen kan worden geconstateerd
dat PARAC veelvuldig wordt geraadpleegd
In het kader van de openbaarheid van bestuur, kunnen burgers tegen betaling
het PARAC raadplegen.13 Voor hen is alleen het Wettenbestand niet toegan-
keluk (Breman, 1983: 16)

Parlis
Het Parlis is het parlementair informatiesysteem van de Tweede Kamer De
Directie Informatievoorziening van de Tweede Kamer heeft Parlis ontwikkeld
Het is een logistiek systeem ter ondersteuning van het primaire proces van de
volksvertegenwoordiging het vergaderen in plenair- en commissie-verband
Naast informatie over leden van kamercommissies, vergadertijden en de plaat-
sen van vergaderingen, geeft Parlis aan welke Kamerstukken bij de vergade-
ringen aan de orde zijn
Het informatiesysteem, dat kan worden beschouwd als een vorm van procesin-
formatisering, is toegankeluk voor kamerleden, pers, en ruksambtenaren
(Weele et al, 1990: 21-24).

Graficomsysteemininisterstafel
Tijdens parlementaire debatten wordt een bewindspersoon ondersteund door
ambtenaren. In de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer speelde het
'brievenliftje' hierbu een centrale rol. In het nieuwe kamergebouw vindt de
communicatie tussen bewindslieden en ambtenaren plaats via het 'Graficom-
systeem' Op de ministerstafel is een display bevestigd die kan worden ge-
bruikt om vragen te stellen Deze vragen verschunen via het 'graf'icomsysteem'
bij het computerscherm van een ambtenaar Deze hoofdambtenaar, die de
communicatie met de bewindspersoon coordineert, beantwoordt de vragen per
omgaande via zijn display Indien hu antwoorden niet zelf weet, kan hij met
behulp van een fax een aantal ambtenaren in de zogenaamde 'ministerunit'
raadplegen Deze ambtenaren hebben de beschikking over personal computers
en staan in verbinding met het departement Nadat zij het antwoord op de
vraag hebben gevonden, faxen zij deze weer naar de coordinerend ambtenaar,
die vervolgens via het graficomsysteem de minister informeert. 14
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E-mail Voorburg
Met het project 'PC Thuis Plan' hebben raadsleden van de gemeente Voorburg
de beschikking gekregen over een personal computer met een modem Met
het modem kan contact worden gelegd met de centrale computer op het stad-
huis. Op deze manier kunnen niet alleen allerlei raadsstukken worden opge-
vraagd, maar kan ook met andere raadsleden worden overlegd Via het mo-
dem kunnen raadsleden met elkaar overleggen Dit overleg moet ruim worden
opgevat Raadsleden kunnen elkaar schrifteluke stukken sturen, waarbij zij de
teksten direct van commentaar kunnen voorzien en wijzigingen kunnen aan-
brengen (Van de Donk en Depla, 1994: 303)

6.1.7     Voorbereiding  van  beleid

In de voorbereidende fase van het beleidsproces worden maatschappelijke
vraagstukken en ontwikkelingen in kaart gebracht, mogelijke reacties geinven-
tariseerd en met direct betrokkenen overleg gevoerd. Bij deze activiteiten kan
gebruik gemaakt worden van ICT, zoals onderstaande voorbeelden illustreren.

Kernciifers Minderheden Amsterdam
Sinds 1988 rapporteert het Amsterdamse gemeentebestuur over de maatschap-
pelijke positie van minderheden Hierbij maakt het gebruik van statistische
kerncijfers, die zijn ontleend aan zogenaamde beleidsbasisbestanden. Deze
bestanden vormen onderdeel van grote geautomatiseerde registraties van
gemeenten, zoals het bevolkingsregister en het woningenbestand. Door een
koppeling van verschillende beleidsbasisbestanden kan de maatschappelijke
positie van specifieke bevolkingsgroepen, zoals minderheden, nauwkeurig in
kaart worden gebracht. De kerncijfers zijn zo belangruke input voor het
minderhedenbeleid (Meyer, 1994: 119-123).

Steam Dordrecht
In 1992 ontwikkelt de gemeente Dordrecht het Stedelijke Effecten Analyse
Model (STEAM). STEAM is een computermodel waarmee de gevolgen van
maatschappelijke ontwikkelingen voor het gemeentelijk beleid worden bere-
kend Het model verzamelt gegevens over personen, bedrijven en instellingen.
Deze gegevens worden vervolgens met elkaar in verband gebracht Op deze
manier ontstaat beter zicht op complexe ontwikkelingen in Dordrecht, zodat in
het gemeentelijk beleid daar beter op kan worden ingespeeld. Met de uitkom-
sten van het STEAM kan de discussie over toekomstig beleid worden gevoed
(Van Engelen, 1992: 14-15)

Metronprogramma Wateringen
Aan het eind van de jaren tachtig kan het gemeentebestuur van Wateringen
niet alle financiele claims meer honoreren. Het wordt gedwongen politieke
prioriteiten te stellen. Hierbu maakt het gebruik van de diensten van een
adviesbureau dat het Metronprogramma heeft ontwikkeld. Dit is een compu-
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terprogramma waarmee de besluitvorming wordt gerationaliseerd (GDDS,
1988: 4).
Alle 34 posten van de begroting van de gemeente Wateringen zijn opgeslagen
in het Metronprogramma. De raadsleden is gevraagd aan welke posten zij het
meest belang toekennen De posten zijn paarsgewijs aangeboden; in totaal
heeft elk raadslid 561 keer twee posten tegen elkaar afgewogen. Vervolgens
heeft de computer de prioriteiten van het betreffende raadslid berekend, waar-
na een collectieve prioriteitenlijst is gepresenteerd

CPB-berekeningen
De meeste partijen sturen hun verkiezingsprogramma naar het Centraal Plan-
bureau (CPB) Dit bureau heeft computermodellen ontwikkeld om effecten
van de verkiezingsprogramma's te 'berekenen' De computers van het CPB
hebben een zodanige capaciteit, dat zij snel zeer ingewikkelde berekeningen
kunnen uitvoeren. Hierdoor kan het CPB bij het doorrekenen van programma's
aandacht schenken aan de gevolgen voor economische groei, werkgelegenheid,
begrotingstekort en inkomensverdeling.
De CPB-berekeningen beperken zich niet tot de verkiezingsprogramma's
Regeringsvoorstellen worden ook vaak op hun waarde geschat. Voor de voor-
bereiding van het overheidsbeleid heeft dit gevolgen Dit kan worden geillus-
treerd  aan  de  hand  van de formatie-besprekingen  in  1994. De sociaal-econo-
mische en financiele plannen die de partijen van de 'paarse regering' waren
overeengekomen, werden direct door het CPB getest op hun deugdelijkheid
B u 66n van deze testen constateerde het CPB dat bepaalde voorgestelde
bezuinigingen te weinig financiele zekerheden boden Om deze 'tegenvaller' te
compenseren, stelde het CPB zelf maatregelen voor Deze actie ontmoette veel
weerstand; het CPB zou met 'modellenfetisjisme' de beleidsvoorbereiding naar
zijn hand zetten (zie: Kalma, 1994: 13).15

6.1.8  Implementatie van beleid

In eerste instantie is de technologie vooral ingezet ter ondersteuning van de
beleidsuitvoering. Er zijn talloze voorbeelden waarin de technologie een rol
speelt bij de uitvoering. Om de betekenis van de technologie voor de uitvoe-
ring te illustreren, worden drie voorbeelden besproken.

Geautomatiseerd afhandelingssysteem WSF-18+
In de Wet Studiefinanciering (WSF-18+) hebben alle scholieren en studenten
boven  de  18 jaar recht  op een basisbeurs   Door  deze  wet  is de vraag  naar
studiebeurzen sterk gegroeid. Om deze toename te verwerken, wordt besloten
een geautomatiseerd afhandelingssysteem te ontwikkelen Vanaf september
1984 is gewerkt aan de voorbereiding van dit afhandelingssysteem. Alhoewel
het systeem niet gereed was bij de ingangsdatum van de wet WSF-18+, wor-
den vanaf 1  januari  1986 alle studiebeurzen via het geautomatiseerde afhande-
lingssysteem toegekend en verstrekt (Van de Donk et al, 1990: 7)
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TESSEC
Voor de Groningse Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) is TESSEC ontwik-
keld. Dit expertsysteem wordt gebruikt bij de uitvoering van de Algemene
Bijstandswet. In een expertsysteem is specialistische kennis opgeslagen, waar-
mee binnen korte tijd een antwoord op een bepaalde vraag kan worden gege-
ven Bij TESSEC hebben deze antwoorden betrekking op het verstrekken van
uitkeringen De wetsbepalingen zijn opgenomen in het systeem Nadat de
gegevens van een client van de GSD zijn ingevoerd, geeft TESSEC aan voor
welke uitkering de betrokken persoon in aanmerking komt (Van de Donk,
1990: 145)

SAGITTA
SAGITTA is een geautomatiseerd informatiesysteem dat de Nederlandse doua-
nedienst gebruikt bij de afhandeling van de aangifte van import Een bedrijf
dat goederen wil invoeren, kan contact zoeken met het systeem Wanneer
goederen worden ingevoerd, kan elektronisch een standaardformulier worden
ingevuld en verstuurd Na ongeveer drie minuten ontvangt het bedruf de
aangevraagde beschikking in de elektronische postbus In de beschikking staat
niet alleen het vastgestelde invoertarief, maar is tevens aangegeven op welke
manier de betreffende lading wordt gecontroleerd. Voor het bepalen van de
controle, kent het systeem een toevalsfactor. De selectie vindt hierdoor niet
alleen plaats op basis van een aantal vooraf gedefinieerde factoren, maar
wordt mede bepaald door een element van willekeur (Zouridis en Snellen,
1993: 190)

6.1.9  Evaluatie van beleid

Het onderzoek naar de effecten van het beleid vormt de laatste activiteit in het
democratisch proces Ook bij deze activiteiten wordt gebruik gemaakt van
toepassingen van ICT Alhoewel deze toepassingen niet altijd primair zijn
ontwikkeld om de effecten van het beleid te onderzoeken, hebben ze wei
betekenis voor de evaluatie.

Bestuurlijke Eenheid-databank
In het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) zun in heel Neder-
land ongeveer  100 bedruven actief Deze bedruven, de Bestuurluke Eenheden,
rapporten ieder kwartaal over wachtlijsten en over werknemers Daarnaast
wordt jaarlijks inforrnatie verstrekt over omvang van scholing en training, en
in- en uitstroom van verschillende groepen werknemers Al deze gegevens
zijn opgeslagen in de Bestuurluke Eenheden-databank. Met de gegevens wordt
onderzocht in hoeverre de bedruven doeltreffend en doelmatig werken. Tevens
wordt onderzocht of de beschikbare middelen conform de wettelijke bepalin-
gen worden besteed (Bekkers, 1993: 191-195)
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IBS

De Belastingdienst heeft het Inkomsten Belasting Systeem (IBS) ontwikkeld
Het IBS ondersteunt de verwerking van de inkomstenbelasting Naast regis-
tratie en toetsing van aangiften, speelt het een rol bij de bepaling van belas-
tingaanslagen. De Belastingdienst kan voorts eenvoudiger aangiften met elkaar
vergeluken. Op deze manier ontstaat nieuwe informatie over effecten van
bepaalde maatregelen (Thaens en Huigen  1995: 13). Bovendien  kan  met  het
IBS de afhandeling van aangiften worden gecontroleerd Hoewel het IBS is
ontwikkeld ter ondersteuning van uitvoerende taken, speelt het systeem zo een
rol bu de evaluatie van zowel het beleid als het intern functioneren van de
Belastingdienst

Conclusie
De 36 cases illustreren de entree van ICT in het politiek systeem Ze maken
duidelijk dat in alle activiteiten in het democratisch proces gebruik wordt
gemaakt van ICT. Met de toepassingen van ICT in het democratisch proces
worden de optimistische en pessimistische verwachtingen ook van toepassing
voor het politiek systeem Omdat informatie een belangrijke rol speelt in de
politiek, wordt daarbij vaak verwacht dat de betekenis van de nieuwe techno-
logie voor de politiek groot  is (zie bijvoorbeeld Frantzich  1982: 9) Volgens
Arterton (1987: 14-15) is het daarom niet de vraag Of ICT de politiek be-
invioedt, maar moet worden afgevraagd hoe deze beinvioeding verloopt

6.2    ICT in verkiezingsprogramma's en achtergrondstudies

De opkomst van ICT raakt ook het politiek systeem. Deze ontwikkeling zal
volgens verschillende auteurs de positie en het functioneren van de politiek
beinvloeden. Op welke manier reageren politici en politieke partijen op de
effecten die zouden worden veroorzaakt door toepassingen van ICT? Welke
uitdagingen en kansen zien zij voor hun eigen positie en hun eigen functione-
ren ontstaan door de opkomst van de nieuwe technologie?
In wetenschappeluke artikelen wordt vaak geconstateerd dat politici en poli-
tieke partijen nauwelijks aandacht schenken aan de politieke entree van ICT
Vragen over de mogelijke betekenis van deze technologie voor de politiek,
worden volgens Van Mierlo (1992: 5) nauwelijks gesteld Snellen (1992b: 21)
komt tot eenzelfde conclusie; de politieke betrokkenheid bij informatisering
zou verwaarloosbaar zijn Terwijl ambtelijke organisaties zich steeds meer
bewust worden dat hun strategische mogelukheden sterk afhangen van de
verworvenheden van ICT, zou er binnen het parlement nauweluks interesse
bestaan in informatisering (Snellen, 1992a: 302) Bekkers en Frissen (1992:
566) spreken zelfs van een totaal gebrek aan belangstelling van politici voor
de mogelijkheden van ICT voor de uitoefening van hun taken. Ook NOTA
(1993: 20-23) constateert een geringe politieke belangstelling voor informatie-
processen. Alleen bu conflicten en calamiteiten, zoals bij de Wet Studiefinan-
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ciering, zou in het parlementair debat aandacht worden geschonken aan de
opkomst van ICT (zie ook: Van de Donk en Meyer, 1994: 47)
Volgens Berg (1988: 61-62) hangt het gebrek aan politieke belangstelling
samen met het feit dat informatisering vooral wordt gezien als een intern
organisatorisch proces Volgens Snellen (1992b: 22) beschouwen parlementa-
riers informatisering vooral als een automatisering van routine-werkzaam-
heden Hiervoor zou niet het parlement, maar alleen de departementen verant-
woordelijk zijn Daarmee zou het parlement de betekenis van informatisering
voor de democratische samenleving onderschatten en belangrijke mogelijk-
heden onbenut laten om als centraal democratisch orgaan in de samenleving te
functioneren (Snellen, 1992a: 302-303) Frissen (1992a 8) waarschuwt de
politici zelfs voor de gevolgen van hun geringe belangstelling voor de conse-
quenties van de informatisering. Als zij door onwetendheid het initiatief bij de
inzet van ICT aan derden laten, acht hij het niet onwaarschunlijk dat de
geinstitutionaliseerde politiek verder zal marginaliseren Om dit te voorkomen
pleit NOTA (1993: 43) voor meer aandacht van politici voor ICT
In hoeverre kan dit pleidooi worden onderschreven? Hebben politici en poli-
tieke partuen inderdaad geen belangstelling voor de opkomst van ICT? Aan
de hand van verkiezingsprogramma's en achtergrondstudies van politieke
partijen worden deze vragen beantwoord Zowel in aantal partijen, als in
tijdspanne is een beperking aangebracht Alleen de vier grote Nederlandse
partijen - PvdA, CDA, VVD en D66 - zijn in ogenschouw genomen. Omdat
de politieke entree van de technologie van betrekkelijk recente datum is,
worden alleen de programma's vanaf 1981 in ogenschouw genomen

6.2.1 Verkiezingsprogramma's

In hun verkiezingsprogramma's besteden partijen weinig aandacht aan de
opkomst van ICT. In de jaren tachtig en negentig is de aandacht zo beperkt,
dat informatietechnologie ontbreekt als apart begrip in het zakenregister van
de bundeling van programma's
In 1986 wordt voor het eerst het begrip automatisering opgenomen. Opmer-
kingen over informatica, informatietechnologie en ICT worden onder deze
noemer gegroepeerd De ruimte die partuen in hun verkiezingsprogramma's
hiervoor inruimen, neemt in de loop der jaren niet toe Terwijl  in  1981  de vier
partuen in totaal 21 passages wilden aan automatisering, technologische
innovaties en informatie- en communicatie-technologie,  is  dit  aantal  in  1994
gedaald tot 17
Een enke! verkiezingsprogramma gaat in 'algemene zin' in op de maatschap-
pelijke betekenis van recente technologische ontwikkelingen Zo constateert de
VVD in 1981 dat ontwikkelingen van wetenschap en technologie het dagelijks
leven steeds meer beinvioeden. 'Zo sterk soms, dat velen het gevoel hebben
gekregen dat zu voor deze ontwikkeling overrompeld worden en daardoor een
zeker verzet ontwikkelen'  (VVD,  1981:  428)   En  in 1986 stelt  D66  dat com-
puters, robots, netwerken in hoog tempo het dagelijks leven binnendringen en
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de aard van werk, vrije tijdsbesteding, onderwus, overheidsbestuur en zelfs
van cultuurpatronen veranderen (D66, 1986: 122).
De meer 'concrete passages' in de verkiezingsprogramma's richten zich op de
maatschappelijke gevolgen van de nieuwe technologie. Twee sectoren krijgen
hierbij de meeste belangstelling van partijen: het produktieproces en het recht

Produktieproces
De verkiezingsprogramma's besteden vaak aandacht aan de gevolgen van
nieuwe technologie voor het produktieproces Zo verwacht D66 in 1986 (112)
dat arbeid een andere inhoud krijgt door technologische veranderingen, en
constateert het CDA dat informatietechnologie, micro-elektronica, bio-techno-
logie en robotisering de inrichting van het produktieproces in hoge mate
zullen bepalen (CDA, 1986: 25)
Partijen beschouwen de nieuwe technologie als een bedreiging of als een
kans De PvdA vraagt vaak aandacht voor de nadelige gevolgen van technolo-
gische ontwikkelingen  voor de positie  van de factor arbeid   In 1981 pleit  ze
voor een bureau van technologische vernieuwing, dat rapporteert over de
maatschappeluke voor- en nadelen van technologische vindingen Dit bureau
zou hierbij buzondere aandacht moeten schenken aan werkgelegenheidseffec-
ten (PvdA, 1981: 309). Vijf jaar later erkennen de sociaal-democraten dat
uitstoot van arbeid door technologische ontwikkelingen niet kan worden terug-
gedraaid of tegengehouden. In samenwerking met de sociale partners wil men
de vernieuwing aanwenden voor een versterking van de economische struc-
tuur. De overheid zou technologie-overeenkomsten moeten bevorderen, 'waar-
in de rol van de vakbeweging en de ondernemingsraden met betrekking tot de
sociale en werkgelegenheidsaspecten van technologische veranderingen wordt
vastgelegd' (PvdA, 1986: 312)
Waar sociaal-democraten wijzen op de nadelige gevolgen, verwacht de VVD
dat de technologische vernieuwing 'de kwaliteit van de arbeid belangrijk kan
verbeteren en nieuwe, onvoorziene mogelijkheden kan openen' (VVD, 1981:
428).

D66 neemt met een middenpositie in. Terwijl de Democraten erkennen dat de
nieuwe technologie leidt tot uitstoot van arbeid, zijn ze van mening dat door
de technologische vernieuwing een vollediger gebruik wordt gemaakt van de
capaciteiten van mensen, en dat eigenschappen als creativiteit en zelfstandig-
heid meer worden aangesproken en benut (D66,1986: 122)
In de loop der jaren beschouwen partijen de nieuwe technologie steeds meer
als  een  kans voor economisch herstel.  De VVD (408-409)  wil  in  1994  met
een adequate telecommunicatie-infrastructuur - zoals telematicacentra - een
offensief groeibeleid realiseren Volgens 066 (1986: 122) biedt de informatie-
technologie de mogelijkheid 'de organisatiestructuur van bedrijven te vernieu-
wen en aan te passen aan de eisen die door de snel wisselende marktomstan-
digheden worden gesteld Bedrijven kunnen veel minder hierarchisch, meer
flexibel en meer klantgericht worden dan vroeger ' Ook de PvdA erkent vanaf
het einde van de jaren tachtig het belang van informatietechnologie voor de
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Nederlandse economie  In  1994 is ze van oordeel dat de industriepolitiek  'zich
vooral moet richten op versterking van nieuwe sleutelindustrieen, zoals micro-
elektronica, bio-technologie, nieuwe materialen-wetenschapsindustrie. tele-
communicatie, burgerluchtvaart, robots en computers, en milieutechnologie'
(PvdA, 1994c: 42)
Het CDA heeft als enige partij aandacht voor de mogelijkheden van de nieu-
we  technologie  voor  in   de  land- en tuinbouw   In 1989 beschouwt  het  de
informatica als 66n van de krachten om de innovatie in de agrarische sector te
stimuleren (CDA, 1989: 401-402). Vijf jaar later ziet het CDA informatie-
technologie als een belangruk instrument om de milieuproblematiek in deze
sector te beheersen Met de technologie zou meer inzicht in de bedrijfsvoering
kunnen worden verkregen. vooral 'gebruiksregistratie-systemen' zouden een
belangruke rol kunnen spelen (CDA, 1994: 357).
De kansen voor een vernieuwing van het produktieproces kunnen volgens de
partijen alleen worden gerealiseerd, wanneer onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek inspelen op de technologische ontwikkelingen  Het CDA is in  1981
van mening dat in het wetenschappelijk onderzoek hoge prioriteit moet wor-
den toegekend aan 'informatica en informatietechnologie' (CDA, 1981: 30).
De VVD wil in hetzelfde jaar dat het onderwus meer aandacht besteedt 'aan
het werken met computers, aan de mogelijkheden en gevolgen van automati-
sering, en aan het leren omgaan met informatie' (VVD, 1981: 428)
De aandacht voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is mede ingege-
ven door de spanning, die door de snelle technologische verandering op de
arbeidsmarkt ontstaat   In 1986 constateert  D66 dat 'werknemers  in de infor-
matie-maatschappij dienen te beschikken over een veel grotere dosis aan
flexibiliteit en creativiteit dan nu in het onderwus wordt ontwikkeld' (D66,
1986: 122) Volgens deze partij is innovatie van het onderwijs noodzakelijk
De VVD pleit in  1986 voor extra aandacht voor informatica zodat scholieren
en studenten beter zijn voorbereid op de informatie-maatschappij  (VVD,  1986:
465).  In   1989  wil  de  PvdA  (248) 'de nieuwe technologie, milieukunde  en
informatica een vaste positie geven in het onderwils. '
Technisch onderwijs wordt gezien als de infrastructuur van een moderne
economie De VVD (1989: 44-45) spreekt van een investering m menselijk
kapitaal. Het CDA is van mening dat investeren in kennis en technologie
noodzakeluk is om een voorspoedige, duurzame ontwikkeling mogeluk te
maken Om een technologische expertise op peil te houden, is een intensive-
ring van het technologie-, en het wetenschapsbeleid wenselijk De informatie-
technologie vormt voor het CDA hierbu 66n van de speerpunten (CDA, 1994:
345).
Naast aandacht voor de 'kennisinfrastructuur' (D66, 1994 262) hebben de
partijen  ook   oog  voor de technische infrastructuur.  Zo  wil  de  VVD   1981
(428) Viewdata invoeren   De PvdA veronderstelt in  1986  dat de technologie
en automatisering grote gevolgen hebben voor de vestigingsplaats van bedrij-
ven De sociaal-democraten verwachten daarom dat 'nieuwe vervoers- en
communicatiesystemen noodzakelijk zullen blijken te zijn' (PvdA, 1986: 331)
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In 1989 geeft  het  CDA te kennen  dat de Rijksoverheid de toepassing  van
geavanceerde communicatietechnieken in de transportsector moet bevorderen
Hiervoor moet een nationaal telematicabeleid worden geformuleerd (CDA,
1989: 390). Vijfjaar later pleit de VVD voor 'een adequate telecommunicatie-
infrastructuur, zoals onder andere telematicacentra' (VVD, 1994: 409). 066
wil  in 1994 concurrentie  voor de technologische infrastructuur  en  voor  de
communicatiediensten Concurrentie zou er toe kunnen leiden dat de best
denkbare voorzieningen op het gebied van telecommunicatie worden aange-
boden (D66,1994: 262).

Recht

Hoewel de aandacht van politieke partijen voor de gevolgen van het produk-
tieproces groter is, wordt in verkiezingsprogramma's daarnaast regelmatig
ingegaan op enkele juridische implicaties van de opkomst van ICT Ook op
dit terrein wordt de technologie gezien als kans dn bedreiging In het begin
van de jaren tachtig wijzen partijen op de gevaren van ICT voor de privacy
van  burgers D66 spreekt in  1981  in dit kader over de nadelige gevolgen  van
de informatiesamenleving (066,1981: 82-83). De PvdA pleit in dat jaar voor
een bureau voor technologische vernieuwing dat aandacht moet schenken aan
de bescherming van werknemers in ondernemingen en burgers in de samen-
leving tegen misbruik van computergegevens (PvdA, 1981: 309). De democra-
ten en de sociaal-democraten blijven door de jaren heen hun bezorgdheid
uiten  over de gevolgen  van  ICT voor de privacy   In 1989 stelt D66  dat door
het informatiebeleid van de overheid 'de persoonlijke levenssfeer van de
burger (. ) niet verder mag worden geraakt dan strikt noodzakelijk en wette-
lijk geregeld' (D66, 1989: 318). En in 1994 wordt door de PvdA geconsta-
teerd, dat 'informatietechnologie in handen van een almachtige staat en mach-
tige ondernemingen kan leiden tot sociale disciplinering en volledige onder-
mijning van de privacy' (PvdA, 1994c: 14)
Niet alleen D66 en de PvdA hebben overigens aandacht voor de privacy In
1981 pleit de VVD voor bescherming van de privacy De liberalen zun voor
'een stelsel van bevolkingsregistratie, waarbij samenvoeging van, door de
verschillende overheden respectievelijk departementen beheerde, gegevens
wordt vermeden' en voor 'afdoende wetgeving ter bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer bij persoonsregistratie'  (VVD,  1981:  428).  In 1986 pleit
men voor regels voor de beveiliging van in computergeheugens of anderszins
bij de overheid opgeslagen gegevens Daarbij dient volgens de liberalen
'tevens aandacht geschonken te worden aan de bescherming van gegevens bij
datatransmissie Het inbreken in computerbestanden en andere vormen van
ongeoorloofd gebruik van een computer of databank moet ook strafbaar wor-
den gesteld' (VVD, 1986: 441).
Met deze overgang van privacy-bescherming naar computerinbraak typeert het
liberale verkiezingsprogramma  van  1986 de kentering in wijze waarop vooral
VVD en CDA aandacht schenken aan de juridische betekenis van ICT  Aan
het eind van de jaren tachtig krijgt de bestrijding van fraude en criminaliteit
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een steeds hogere plaats op de politieke agenda Dit wordt weerspiegeld in de
passages over technologie. Het CDA is in 1986 (27) van mening dat informa-
tietechnologie een hulpmiddel is in de strijd tegen fraude en criminaliteit In
1994 wil het CDA (345) dat bu overheidstaken als criminaliteitsbestruding de
mogelijkheden van nieuwe technologie beter worden benut Ook de VVD
besteedt veel aandacht  aan dit aspect.  In  1986  zijn  de  liberalen van mening
dat automatisering van het justitiele bureauwerk kan leiden tot meer veiligheid
en een groter veiligheidsgevoel, doordat de politie vaker fysiek aanwezig kan
zijn in wijken en straten (VVD, 1986: 441). De moderne technologie zou ook
kunnen worden ingezet om ontsnappingen uit gevangenissen tegen te gaan In
1989 pleit de VVD voor een snelle 'automatisering van het landeluk informa-
tienetwerk voor uitwisseling van gegevens over criminele activiteiten' (VVD,
1989: 48)

Aan het eind van de jaren tachtig blijkt de nieuwe technologie ook te worden
gebruikt voor criminele activiteiten. ICT is niet langer alleen een hulpmiddel,
maar ook een bedreiging voor justitie  De VVD vindt daarom dat de wetge-
ving zodanig moet worden aangepast dat justitie beter in staat is criminele
werkmethoden die door de nieuwe technologie ontstaan, aan te pakken In
1989 willen de liberalen de bevoegdheden om de informatiestromen tussen
verdachten te volgen, uitbreiden 'tot alle communicatiemiddelen, zoals telefax
en telex.' Ook 'het inbreken in beveiligde computerbestanden en andere vor-
men van ongeoorloofd gebruik van computer of databank' moeten volgens de
VVD strafbaar worden gesteld (VVD, 1989: 44)
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SCHEMA 6.2 ICT IN VERKIEZINGSPROGRAMMA'S

aandacht informatie-en communicatie-technologie in verkiezingsprogramma's

arbeid

gevaren van uitstoot van arbeid door introductie van
nieuwe technologie
(vooral PvdA/D66)

innovatie

betekenis van ICT ,·oor kansen voor eeonomisch herstel en groei door de inno-
PRODUKTIEPRO('ES vatie van het produktieproces die door inzet nieuwe tech-

nologie mogelijk lijkt
(CDA/VVD/[)66/PvdA)

infrastructuur
noodzakelijke investering in sociale -, en technische in-
frastructuur om de kansen van de nieuwe technologie te
kunnen benutten
(AdA/CDA/VVI)/I)66)

privacy
gevaren van nieuwe informatie- en communicatie-tech-
nologie voor de privacy van burgers
(PvdA/I)66/VVD/CDA)

.fraude   en   criminaliteit
inogelijkheden van nieuwe mformatie- en communicatie-

betekenis van ICT voor technologie om fraude en eriminaliteit te bestrijden
(CDA/VVD)RE(™HT

criminaliteit
nieuwe vormen en methoden van criminaliteit door
komst  van de informatie- en communicatie-technologie
(CI)ANVI))

Politiek en openbaar bestuur?
De aandacht die politieke partijen in hun verkiezingsprogramma besteden aan
ICT, is vooral beleidsmatig van aard. Aan de betekenis van de nieuwe techno-
logie voor de positie en het functioneren van politieke organen en ambtelijke
organisaties besteden alleen de VVD en D66 enige aandacht De VVD ziet de
technologie daarbij vooral als instrument om veranderingen in het overheids-
optreden te realiseren. Zo verwachten de liberalen  in  1981 dat moderne  me-
thoden van informatieverwerking ook door de overheid kunnen worden toe-
gepast, zodat de kwaliteit van haar besluitvorming toeneemt (VVD, 1981 :
428).  In  1986  ziet  de VVD automatisering  van de beleidsuitvoering  als  een
instrument  om de overheid betaalbaar te maken  (VVD,  1986:  436).  In  1989
wordt deze veronderstelling voorzien van een kanttekening. De VVD consta-
teert, dat de huidige automatiseringsprocessen vaak ongecoordineerd verlopen,
en pleit daarom voor 'een automatiseringsbeleid met een prioriteitsstelling
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waarbij er afstemming plaatsvindt tussen de verschillende betrokkenen' (VVD,
1989: 50-51)
Ook D66 wijdt in haar verkiezingsprogramma's enkele passages aan de bete-
kenis van ICT voor het functioneren van de politiek  Zo is D66 in  1986 van
mening dat de overheid een gedaanteverwissling moet ondergaan in de infor-
matiesamenleving. Deze zou zowel de aard als de omvang van het overheids-
apparaat moeten betreffen (D66, 1986: 122), In 1989 wordt gepleit voor 'een
gericht en integraal informatievoorzieningsbeleid.' D66 wil daarbij voorkomen
dat de 'techniek de bestuurlijke verhoudingen gaat bepalen en de autonomie
van de verschillende bestuurslagen geweld aan doet' (D66,1989: 318)
Afgezien van dit beperkt aantal passages, besteden partuen in hun verkie-
zingsprogramma's nauwelijks aandacht aan de mogelijke gevolgen van ICT
voor de positie en het functioneren van de politiek  Dat het thema geen onder-
werp van maatschappeluk debat is (NOTA, 1993: 23), en zich nauwelijks lijkt
te lenen voor partijpolitieke profilering, kunnen een verklaring zijn voor de
geringe aandacht Verkiezingsprogramma's zijn wellicht niet het meest geei-
gende medium om de betekenis van informatisering voor politiek en demo-
cratie te bespreken

6.2.2   Achtergrondstudies

Waar verkiezingsprogramma's nauwelijks aandacht besteden  aan de betekenis
van ICT voor het democratisch proces, wordt de relatie tussen politiek en
informatisering wellicht belicht in achtergrondstudies. Om deze veronder-
stelling te toetsen, worden enkele rapporten van achtereenvolgens PvdA,
CDA, VVD en D66 besproken.

PvdA
In 1978 publiceert de WBS, het wetenschappelijk bureau van  de PvdA,  de
bundel 'Beheersing van de technische ontwikkeling' Deze bundel vormt de
tweede publikatie in de reeks 'Ekonomische Notities', waarmee de orientatie
van de meeste budragen in de subtitel reeds tot uitdrukking komt. Bij de
bespreking van de technologische ontwikkelingen staan de gevolgen voor het
produktieproces, en de positie van arbeid in het bijzonder, centraal. Alhoewel
door sommige auteurs wordt gerefereerd aan de opkomst van de computer,
gaat de bundel nauwelijks in op de opkomst van ICT
De bijdrage van Kuitenbrouwer vormt in dubbel opzicht een uitzondering. HU
spreekt (1978: 63) van een stille revolutie, veroorzaakt door 'het huwelijk
tussen computer en telecommunicatie - zeg maar: computers die met elkaar
spreken, in fracties van sekonden, ongeacht de afstand ' Deze revolutie heeft
volgens Kuitenbrouwer gevolgen die nog nauwelijks worden onderkend Zo
wijst hu Op de mogelijkheden van 'mass-surveillance', die de privacy van
burgers bedreigt De privacy staat voorts onder druk, doordat geautomati-
seerde gegevens gemakkelijk te 'kraken' zijn. De betekenis van de opkomst
van informatietechnologie beperkt zich volgens Kuitenbrouwer overigens niet
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tot dit vraagstuk. Ook verhoudingen tussen landen zouden onder druk komen
te staan Landen zouden voor hun informatievoorziening afhanke'Uk kunnen
worden van 'vreemde (Amerikaanse) informatietechnologie' (Kuitenbrouwer,
1978: 76) Omdat hij de gevolgen voor burgers, bedrijfsleven, bureaucratie,
openbaar bestuur en volksvertegenwoordiging te groot vindt om Nederland
halfblind het informatietijdperk binnen te laten schommelen, pleit Kuitenbrou-
wer (1978: 78) voor een actief informatica-beleid
BUna tien jaar later verschijnt een tweede publikatie van de PvdA waarin de
technologische ontwikkeling centraal staat In 'Touwtrekken om technologie'
(Tulder, 1986) ontvouwen verschillende auteurs, waaronder toenmalig voorzit-
ter van de Tweede-Kamerfractie Kok, een sociaal-democratische strategie voor
sociale innovatie In afzonderlijke bijdragen wordt ingegaan op de betekenis
van enkele technologische ontwikkelingen voor de positie van het midden- en
kleinbedruf, vrouwen, werknemers en kleinere landen. Hierbij worden vooral
sociaal-economische consequenties besproken Roobeek (1986 113-116) pleit
voor een stimulerend technologiebeleid Daarbij zou de overheid aandacht
moeten schenken aan de maatschappelijke acceptatie van technologische
innovaties (Kooistra  1986:  90).  In  zijn slotbeschouwing maakt  Kok  (1986:
157) zich sterk voor een Europees instituut voor 'Technologie en Arbeid' Dit
instituut zou kunnen zorgen voor sociale begeleiding van de economische
herstructurering, die ontstaat door technologische veranderingen
In  de  aanloop  naar de Tweede-Kamerverkiezingen  van 1994 verschunt 'Naar
een vernieuwing van de Nederlandse industrie'. Hierin wordt ingegaan op de
betekenis van de technologische ontwikkelingen voor de economische struc-
tuur In dit opzicht past deze brochure in de traditie van de PvdA In tegen-
stelling tot eerdere beschouwingen is de toon echter veel positiever Techno-
logie wordt gezien als een drijvende kracht van economische vernieuwing
Bovendien zou de nieuwe technologie budragen aan minder milieubelastende
produktie en consumptie, kwaliteitsverbetering van collectieve voorzieningen,
en aan verbetering van arbeidsomstandigheden De technologie legt volgens
de PvdA de basis voor de oplossing van taI van maatschappeluke problemen
De overheid moet hierbij een activerende en stimulerende rol vervullen Het
stimuleren van activiteiten, het nemen van initiatieven, het aansturen van
veranderingsprocessen en het bij elkaar brengen van diverse betrokkenen,
zouden de pijlers moeten vormen van een offensief en actief industrie- en
technologiebeleid (PvdA, 1993: 10- 11). Naast verbetering van infrastructuur,
versterking van beroepsonderwus en invoering van fiscale maatregelen, staat
hierbij de maatschappeluke inbedding van technologie centraal Op deze
manier moet worden voorkomen dat er een tweedeling ontstaat 'tussen diege-
nen die meegaan met de nieuwe techniek enerzuds en diegenen die buitenge-
sloten zun en gemarginaliseerd worden anderzijds' (PvdA, 1993: 28-36)
Ook in de meer algemene achtergrondstudies van de PvdA komt de dominan-
tie van het sociaal-economisch perspectief tot uitdrukking 'Schuivende pane-
len' illustreert dit. In een uitgebreide paragraaf wordt de technologische inno-
vatie gekenschetst als 66n van de centrale elementen van de veranderende
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samenieving. De informatietechnologie krugt daarbij speciale aandacht, omdat
het 'een veranderingsproces is, dat het leven en samenleven tot in het priv6-
bestaan en in het alledaagse treft' (Commissie-Pronk, 1987: 39). Desondanks
worden vooral de gevolgen voor de plaats, organisatie en kwaliteit van de
arbeid besproken Er wordt gewezen op de ingrijpende veranderingen die het
produktieproces heeft ondergaan onder invloed van informatisering Zo zijn
schaalgrootte en kapitaalintensiteit toegenomen, is het belang van permanente
educatie groter geworden en is volgens de commissie-Pronk (1987: 40-41) het
onderscheid tussen hoog- en laagwaardige arbeid steeds scherper geworden
Daarnaast neemt onder invloed van de technologische ontwikkelingen en
automatisering de produktiviteitsgroei toe. Door de uitstoot van arbeid ver-
sterkt informatisering het sociaal-democratisch pleidooi voor arbeidsduurver-
korting
Naast gevolgen voor het produktieproces, heeft de technologie ook produkten
opgeleverd, die zorgen voor nieuwe werkgelegenheid Niet iedereen heeft
echter gelijkelijk toegang tot de nieuwe produkten, waardoor nieuwe vormen
van ongelijkheid ontstaan (Commissie-Pronk, 1987: 44-47). De opkomst van
informatietechnologie daagt daarmee de vernieuwingscapaciteit van de soci-
aal-democratie uit
De wuze waarop de PvdA in haar rapporten aandacht besteedt aan informa-
tietechnologie, komt vrij sterk overeen met de rode draad in haar verkiezings-
programma's De technologie wordt primair benaderd vanuit een sociaal-eco-
nomisch perspectief Op de eventuele consequenties van informatisering voor
organisatie en functioneren van zowel politiek als openbaar bestuur, wordt
nauwelijks ingegaan.
Deze 'leemte' wordt niet opgevuld door de rapporten waarin de organisatori-
sche vernieuwing centraal staat 'Bewogen beweging' (PvdA, 1988) ontwikkelt
voorstellen die recht doen aan de veranderende positie van politiek en over-
heid. Zo wordt gepleit voor decentralisatie, afslanking van departementen,
vergroting van maatschappeluke betrokkenheid bij het beleidsproces en voor
de mzet van nieuwe sturingsinstrumenten. Ook partuen zouden zich moeten
aanpassen, omdat voor hen anders isolement dreigt (PvdA, 1988: 52). Door
nieuwe vormen van participatie, nieuwe kandidaatstellingsprocedures, organi-
satie van deskundigheid, introductie van partij-referenda en door herstel van
ombudswerk, zou het isolement kunnen worden afgewend (PvdA, 1988: 53-
61) Op de eventuele betekenis van ICT voor al deze vernieuwingsvoorstellen
wordt niet ingegaan
In het rapport 'Een partij om te kiezen' (Commissie-Van Kemenade, 1991)
wordt de analyse van 'Bewogen beweging' toegespitst op de PvdA. Volgens
de commissie-Van Kemenade (1991: 116) moeten organisatiestructuur en -
cultuur belangruke veranderingen ondergaan Veranderingen die moeten
resulteren in een sterkere maatschappelijke orientatie van de PvdA politici,
nieuwe vormen van recrutering, selectie en ondersteuning van politici, en in
een stimulering van de vrije meningsvorming en ideeenontwikkeling Daar-
naast zou de interne besluitvorming moeten worden vereenvoudigd, de werk-
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wijze van het congres aangepast, en de communicatie en coordinatie tussen
verschillende partij-geledingen versterkt (Commissie-Van Kemenade,   1991 :
24-44). Bij alle voorstellen die zijn geformuleerd, wordt geen aandacht ge-
schonken aan de rol die ICT hierbij zou kunnen spelen. De commissie-Van
Kemenade (1991: 129) spreekt weI over de betekenis van moderne commu-
nicatiemiddelen voor politieke partijen Hiermee doelt de commissie echter op
'traditionele' massamedia als televisie, radio en schrijvende pers

CDA
In de jaren tachtig wordt het concept 'De verantwoordelijke samenleving' het
kader van handelen voor het CDA. In verschillende rapporten zijn uiteenlo-
pende maatschappelijke vraagstukken benaderd vanuit dit concept.  In  1987  is
in deze reeks 'Technologie in een verantwoordelijke samenleving' gepubli-
ceerd (Commissie-Van Dijck, 1987). In dit rapport van het Wetenschappelijk
Instituut van het CDA wordt gezocht naar een koers voor de overheid in het
proces van technologische vernieuwing.
Alvorens een christen-democratisch technologiebeleid te presenteren, gaat men
in op de aard van de technologische vernieuwing Volgens de auteurs is het
een veelzijdig proces dat alle vezels van de samenleving doortrekt Alhoewel
de technologie niet de oplossing is van alle maatschappelijke problemen,
zouden 'nieuwe vindingen op wetenschappelijk en technologisch terrein de
potentie in zich dragen om de kwaliteit van het leven, de arbeid en natuur
sterk te verhogen' (Commissie-Van Dijck, 1987: 130) Omdat de technologie
niet alleen een economisch, maar ook een sociaal-cultureel en politiek onder-
werp is, wordt maatschappelijke inbedding van de technologische ontwikkelin-
gen wenselijk geacht Alleen door een 'vermaatschappelijking' kunnen de
kansen van de technologie worden benut De overheid speelt hierbij vooral
een kaderstellende rol Het scheppen van de condities en het stimuleren van
maatschappelijke verantwoordelijkheid vormen de twee pijlers van deze rol
Naast financiering van onderwijs en onderzoek, moet de overheid zich richten
op activiteiten die niet door de markt worden gerealiseerd. Voorts zou de
overheid de opbouw van een adequate technische infrastructuur moeten sti-
muleren. Ten slotte moet ze maatschappelijke groepen beschermen wier posi-
tie wordt bedreigd door technologische vernieuwingen
Naast de voorwaardescheppende rol heeft de overheid een juridische taak
volgens de christen-democraten Alhoewel snelheid en internationalisering van
technologische ontwikkelingen regelgevende mogelijkheden relativeren, moet
de overheid wettelijke normen formuleren Deze 'vioeren' moeten volgens de
commissie-Van Duck (1987: 129-137) vooral worden aangebracht op gebie-
den van milieu, arbeidsrecht, veiligheid, onderwijs, medezeggenschap, intel-
lectueel eigendom en privacy.
'Technologie in een verantwoordelijke samenleving' gaat niet in op de beteke-
nis van de nieuwe technologie voor politiek en openbaar bestuur De techno-
logische ontwikkelingen worden beschouwd als maatschappelijke fenomenen
waarop de overheid moet reageren, maar die voor haar aard en functioneren
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op zichzelf geen consequenties hebben. Waar de commissie-Van Duck (1987:
23-24) constateert dat de overheid bu haar uitvoerende taken gretig gebruik
zal moeten maken van informatietechnologie, lijkt ze te veronderstellen dat dit
gebruik geen kwalitatieve gevolgen heeft.
'Politiek dicht bij mensen' richt zich op het functioneren van de politiek. Dit
rapport van de Commissie-Van Laarhoven (1987) bespreekt de veranderende
maatschappelijk positie van met name politieke partijen Afnemende bereid-
heid zich in te zetten voor de publieke zaak, dalende opkomstcijfers en toe-
genomen dominantie van bureaucratie, maken volgens de commissie duideluk
dat een nieuwe manier van politiek bedrijven gewenst is Communicatie is
hierbij het sleutelwoord Niet alleen omdat politiek per definitie samen met
anderen wordt bedreven, maar ook omdat communicatie, zichtbaar in discussie
en meningsvorming, bij uitstek het kanaal vormt waarmee de afstand tussen
politiek en burgers kan worden verkleind (Commissie-Van Laarhoven,   1991:
8-9).

De commissie-Van Laarhoven doet organisatorische aanbevelingen voor de
versterking van de maatschappelijke positie van het CDA Deze aanbevelingen
zijn geformuleerd in de vorm van een aantal leidraden voor lokale afdelingen
Zo wordt gepleit voor een structurering van interne organisatie, financien en
activitetten. Dienstverlening en communicatie vormen hierbij twee centrale
aandachtspunten. Inzet van telematica zou de communicatie tussen de ver-
schillende geledingen binnen het CDA kunnen verbeteren. Hiervoor wordt de
ontwikkeling van een informatienetwerk aangekondigd Via dit netwerk zou-
den de fracties op verschillende niveaus per modem elkaar direct van de
nodige informatie kunnen voorzien (Commissie-Van Laarhoven, 1991: 43-44).
'Politiek dicht bij mensen' besteedt in 66n paragraaf aandacht aan de mogelijke
betekenis van technologie voor de vernieuwing van het CDA Zeker waar
communicatie de rode draad van het rapport vormt, moet worden geconsta-
teerd dat de belangstelling voor ICT vrij beperkt is Bij de meeste voorstellen
lijkt de commissie-Van Laarhoven (nog) niet op de hoogte van de mogelijkhe-
den van de nieuwe technologie om deze voorstellen in de praktijk te brengen
De suggestie een kaartenbak aan te leggen voor recrutering en selectie van
kaderleden, is in dit opzicht illustratief. Aan de eventuele inzet een dbase-
programma om een elektronische kaartenbak te construeren, zodat verzame-
ling, verwerking en bewerking van gegevens kan worden versneld en vereen-
voudigd, wordt geen aandacht geschonken
De wl.lze waarop het CDA reageert op de opkomst van nieuwe technologie
komt in een aantal opzichten overeen met de reactie van de PvdA Technolo-
gie wordt vooral beschouwd als een maatschappelijke ontwikkeling waarop de
overheid moet reageren. Het CDA probeert daarbu een reactie te formuleren,
die aansluit bu de programmatische uitgangspunten van het CDA Op de
betekenis van de nieuwe technologie voor het functioneren van politieke
actoren wordt nauwelijks ingegaan. Ook niet in het rapport van de commissie-
Van Laarhoven, dat zoekt naar nieuwe communicatievormen binnen het CDA
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VI/D
In 1990 wordt onder verantwoordelijkheid  van het hoofdbestuur  van  de  VVD
'Ongebroken lijnen' gepubliceerd. Deze nota, die zich op enkele hoofdlijnen
concentreert, biedt liberale antwoorden op de uitdagingen van de jaren negen-
tig (Commissie-Hoofdlijnen, 1990: 33) Daarbu wordt ook aandacht geschon-
ken aan de opkomst van ICT Volgens de liberalen laat de 'technische revolu-
tie' de overheidssector niet onberoerd De discussie over privacy is hiervan
een belangrijk voorbeeld. De inhoud van de informatiebestanden en hun
onderling koppelbaarheid kunnen, in de woorden van de VVD, een ontoelaat-
bare aantasting van de persoonlijke levenssfeer van de burger betekenen De
verschillende overheden moeten daarom zodanig met de produkten van infor-
matietechnologie omgaan, 'dat de integriteit van de individuele mens in de
samenleving gewaarborgd bluft' (Commissie-Hoofdlunen, 1990: 6). Daarnaast
wordt onderkend dat ICT kan budragen aan de verbetering van bestaande
bureaucratische procedures, buvoorbeeld door de koppeling van gegevensbe-
standen Ook hierbij moet echter aandacht worden geschonken aan mogelijke
gevaren van de technologie. Zo kan de technologische ontwikkeling de indruk
'versterken van een ongrijpbaar bestuur, waarbij de mens wordt gedegradeerd
tot een nummer in de computer: van belastingbetaler terug naar "contribuabe-
le", van mondig burger terug naar onderdaan' (Commissie-Hoofdlijnen, 1990:
19).
Naast de aandacht in 'Ongebroken lijnen: gaat een publikatie van de Telders-
stichting, het wetenschappeluk bureau van de VVD, uitgebreid in op de bete-
kenis van de opkomst van informatietechnologie. 'Informatisering en samenle-
ving'  (Bos en Groenveld, 1987) bespreekt de kwalitatieve veranderingen  die
samenhangen met de opkomst van de informatietechnologie Informatisering
wordt beschouwd 'als een specifieke vorm van technische vooruitgang.' Mini-
aturisering van de computertechnologie, opkomst van telecommunicatie,
ontwikkeling van steeds grotere, snellere en goedkopere media, en verbetering
van bewerkingsmogelijkheden, worden getypeerd als belangrukste elementen
van de informatisering Als gevolg van deze technologische ontwikkelingen is
informatie een minder schaars produkt en produktiemiddel geworden (Bos en
Groenveld, 1987: 9-28).
Het rapport 'Informatisering en samenleving' analyseert welke consequenties
deze ontwikkeling heeft. Hoewel wordt erkend dat informatisering atom
veranderingen te weeg brengt, concentreren de auteurs zich op vier maat-
schappelijke sectoren Sectoren waarop de overheid, vanuit een liberaal per-
spectief, een (zorg)taak heeft. Dit betreft allereerst de economie Informa-
tisering leidt volgens de auteurs tot economische schaalverkleining. Door
individualisering van de produktie, vermindert met de inzet van nieuwe tech-
nologie het aantal imperfecties in de marktorde De economische schaalver-
kleining zou daarnaast pos,tieve invloed hebben op de kwaliteit van arbeid
De auteurs verwachten dat het werk specialistischer wordt, zodat er minder
gevreesd hoeft te worden voor 'vervreemding' (Bos en Groenveld, 1987: 46)
Ten slotte wordt verondersteld dat de inzet van technologie leidt tot econo-
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mische groei, waardoor informatisering op langere termijn tot meer werkge-
legenheid leidt
Het recht is het tweede terrein waarop de betekenis van informatisering wordt
geanalyseerd. Hierbij gaat het rapport eerst in op privacy, een vraagstuk dat
reeds lang bestaat De computer zorgt echter voor een extra dimensie, omdat
deze het mogelijk maakt op steeds grotere schaal gegevens te vergaren, te
verwerken, te combineren en beschikbaar te stellen Hierdoor is het voor
individuele burgers steeds minder eenvoudig hun persoonluke levenssfeer te
beschermen tegen inbreuk door derden Informatisering leidt voorts tot enkele
nieuwe vragen voor het recht. Het strafrecht moet daarom zodanig worden
aangepast dat nieuwe vormen van criminaliteit, als het 'kraken' van computer-
bestanden, kunnen worden vervolgd Daarnaast moet de rechtskracht van de
auteurswet en octrooiwet zich uitstrekken tot nieuwe technologische produk-
ten, zoals software-programma's (Bos en Groenveld, 1987: 53-78)
Informatisering heeft volgens de auteurs ook betekenis voor de organisatie van
het omroepstelsel De technologische ontwikkelingen, die hebben geleid tot
aanbod van allerlei nieuwe zenders, en komst van kabelkranten, interactieve
videosystemen en interactieve media, hebben het omroepstelsel in beweging
gebracht. Waar deze beweging leidt tot een toegankelijker stelsel voor nieuwe
aanbieders van informatie, wordt deze invioed van informatisering positief
beoordeeld door liberalen (Bos en Groenveld, 1987: 105-106).
Onderwijs is de laatste sector die wordt besproken. De acceleratie van tech-
nologische ontwikkelingen leidt tot snelle economische slijtage van de mens
als 'human capital'. Dit maakt het belang van permanente educatie steeds
groter. Alleen door blijvende scholing kan arbeid voldoen aan de veranderen-
de behoeften op de arbeidsmarkt Om het menseluk kapitaal 'kneedbaar' te
maken, moeten basisonderwijs en voortgezet onderwijs een algemeen karakter
hebben. In combinatie met een permanente, gerichte beroepsopleiding kan
worden ingespeeld op de continu veranderende eisen van de informatiemaat-
schappij

Op grond van de door hen waargenomen consequenties, constateren Bos en
Groenveld (1987: 17) dat informatisering niet zonder meer leidt tot extra
overheidsinterventie of fundamentele herijking van het liberale beleid. Zij zijn
daarentegen gesterkt in hun opvatting dat de overheid niet moet trachten op
basis van blauwdrukken technologische ontwikkelingen te sturen Het liberale
technologiebeleid moet vooral een voorwaarden scheppen
Naast de schets van de het liberale technologiebeleid, gaat het rapport 'Infor-
matisering en samenleving' kort in op de betekenis van informatisering voor
positie en functioneren van politiek en openbaar bestuur Aan de verlaging
van de informatiekosten worden wellicht 'argumenten ontleend om de over-
heid meer te laten intervenieren in maatschappelijke processen' (Bos en
Groenveld, 1987: 13). Het verminderde informatietekort zou de maakbaar-
heidsgedachte weer nieuw leven in kunnen blazen In het rapport wordt ge-
waarschuwd voor deze ontwikkeling Meer informatie betekent niet onver-
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mUdelijk meer (relevante) kennis Bovendien leidt meer kennis ook met zon-
der meer tot beter beleid.
De auteurs plaatsen daarnaast kanttekeningen bij pleidooien voor directe
democratie, die onder invloed van de opkomst van informatietechnologie weer
vaker worden gehouden Ondanks de technologische mogelijkheden, bluven
liberalen normatieve bezwaren houden tegen deze vorm van democratie Het
heeft volgens de Bos en Groenveld (1987 15) daarom meer waarde de info-
rmatietechnologie aan te wenden 'om de werking van de parlementaire (de
representatieve) democratie te verbeteren ' Deze constatering wordt niet verder
toegelicht of uitgewerkt Hierdoor blijft het onduideluk op welke manier
nieuwe technologie de vertegenwoordigende democratie kan versterken. In dit
opzicht blijft ook bij de VVD de belangstelling voor de politieke betekenis
van informatisering achter bij die voor de maatschappelijke gevolgen van ICT
Evenals PvdA en CDA, concentreert de VVD zich op het formuleren van een
technologiebeleid dat past binnen de programmatische uitgangspunten van de
liberalen.

D66
Uit de analyse van verkiezingsprogramma's bleek dat D66 relatief veel aan-
dacht besteed aan de betekenis van ICT Het is daarom opvallend dat D66, in
tegenstelling tot de andere drie grotere partijen, geen enkele achtergrondstudie
of rapport hierover heeft gepubliceerd Slechts in een artikel in 'IDEE', het
tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, gaan Van Houten en
Von Meijenfeldt (1991) in op de betekenis van informatietechnologie
De twee auteurs16 leggen een verband tussen informatietechnologie en het
proces van bestuurlijke vernieuwing Zij ontwikkelen een model van Compu-
ter Assisted Participation (CAP) Met dit model zou de betrokkenheid van
burgers bij de politiek en het overheidsbeleid kunnen worden vergroot Het
CAP-model is gebaseerd op de nieuwe toepassingsmogelijkheden van ICT,
waarmee de democratische structuur van de samenleving kan worden ver-
sterkt Hierbij valt te denken aan experimenten ter stimulering van de open-
bare meningsvorming, directe besluitvorming, thematische referenda en nieu-
we vormen van buurteconomie (Van Houten en Von Meijenfeldt, 1991 : 19).
Omdat in het CAP-model de computer het vehikel voor participatie is, zouden
enkele problemen van meer traditionele participatieprocessen verdwijnen
Geinteresseerden kunnen deelnemen aan het politiek debat en besluitvorming
op een zelf gekozen tijdstip in hun eigen omgeving Daarnaast zou uitwisse-
ling van informatie worden versneld, waardoor er kortere en inzichtelijkere
procedures ontstaan Ten slotte blijkt uit enkele experimenten, dat publieke
discussies die met behulp van het CAP-model worden georganiseerd een
motiverend, structurerend en bewustmakend karakter hebben In dit kader
constateren de auteurs dat elektronische participatie niet hoeft te resulteren in
'het terugdringen van de invloed van professionele politici, maar wei kan
leiden tot een verhoging van de betrokkenheid en een adequatere spreiding
van verantwoordelijkheden' (Van Houten en Von Meijenfeldt, 1991: 24).
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Alhoewel Van Houten en Von Meijenfeldt de eventuele betekenis van infor-
matietechnologie voor de politieke participatie belichten, kan hun artikel niet
worden beschouwd als een oordeel of rapport van D66 over dit vraagstuk.

6.3     Conclusie: de eenzijdige aandacht van politieke partijen voor ICT

Bij de verschillende activiteiten in het democratisch proces wordt langzaam
maar zeker gebruik gemaakt van toepassingen van ICT Daarmee wordt de
discussie over de maatschappelijke betekenis van ICT ook relevant voor
politici en politieke partijen In de wetenschappelijke literatuur wordt vaak
geconstateerd, dat deze nauwelijks belangstelling hebben voor recente techno-
logische ontwikkelingen
Voor wat betreft de vier grote partilen zun bu deze constatering enkele kant-
tekeningen te plaatsen Zowel in hun verkiezingsprogramma's, als in hun
rapporten gaan PvdA, CDA, VVD en D66 wel degelijk in op technologische
ontwikkelingen Deze ontwikkelingen worden vooral beschouwd als fenome-
nen met belangrijke maatschappelijke consequenties, die om een politiek
antwoord vragen In de verkiezingsprogramma's zijn deze antwoorden gefor-
muleerd in de vorm van concrete reacties op de economische en juridische
effecten van technologie, informatisering en ICT. En in achtergrondstudies
wordt een meer algemeen kader voor het technologiebeleid geschetst Een
kader dat aansluit bij de programmatische uitgangspunten van de verschillende
partijen.
Alhoewel partijen de opkomst van ICT niet negeren, hebben zij nauwelijks
oog voor de mogeluke betekenis voor het politiek systeem en het functioneren
van de overheid Ook de rapporten die zich richten op een vernieuwing van
de politiek, gaan hier niet op in. In dit opzicht kan worden geconstateerd dat
de aandacht van politici en partijen voor de informatietechnologie eenzildig is
Want zoals Ryan (1976)17 constateert, kan de politiek op ten minste twee
manieren reageren op informatietechnologie Allereerst kan vanuit de normale
routines en procedures worden gereageerd op maatschappelijke vraagstukken
die ontstaan door de opkomst van informatietechnologie Dit zijn bijvoorbeeld
de vraagstukken van privacy, uitstoot van arbeid, noodzaak van scholing,
kansen op economische groet en van computercriminaliteit. Deze vraagstuk-
ken 'confront politics with a problem only to the extent that the political mind
fails to understand computing implications ' In dit perspectief 'there appears to
be no new dimension to politics introduced by its consideration of computing
related issues' (Ryan, 1976: 23)
De informatietechnologie kan echter ook worden beschouwd als een ontwik-
keling die het wezen van de politiek uitdaagt In deze tweede benadering heeft
ICT betekenis voor de politiek zelf. routines, procedures en omgangsvormen
worden beinvloed door de inzet van nieuwe technologie. In dit hoofdstuk is
gebleken dat de grote Nederlandse politieke partijen de opkomst van ICT
nauwelijks vanuit dit tweede perspectief benaderen. Noch in verkiezingspro-
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gramma's, noch in hun studies problematiseren partijen de betekenis van de
technologie voor de positie van de politiek, de verhoudingen binnen het
politiek systeem, de organisatie van het beleidsproces, en de relatie met bur-
gers.
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Noten bij hoofdstuk 6

1.                 In  de   Angelsaksische  literatuur  wordt  vaak  over new media gesproken om de ontwik-
kelingen op het gebied van ICT aan te duiden. Hierdoor wordt ook in Nederland het
begrip nieuwe media gebruikt. Alhoewel beide begrippen min of meer synoniemen zijn
(zie:   Van   de   Donk   en   Tops.    1992: 37), wordt   in deze dissertatie voornamelijk   ge-
sproken over ICT; alleen in citaten worden de termen new media en nieuwe media
gehandhaafd.

2.        De ontwikkeling en verspreiding van ICT gaan in een zodanig snel tempo, dat streven
naar volledigheid vrijwel zeker mislukt, terwij| het gepresenteerde overzicht vrijwel
direct gedateerd is.

3.               De  betekenis  van de besproken initiatieven beperkt zich overigens niet altijd  tot  de
kernactiviteiten waarin zij in deze paragraaf zijn besproken. Ze zijn in eerste instantie
weI gekoppeld aan die activiteit, maar hun betekenis kan verder reiken, zoals in hoofd-
stuk 7 zal blijken.

4.       Om de telefonische kosten voor de panelleden te beperken, wordt nadat er contact is
gelegd, direct de verbinding verbroken. Nadat mensen alle vragen hebben beantwoord,
zoekt het communicatie-programma weer contact zodat de antwoorden kunnen worden
verwerkt door de centrale computer van het NIPO.

5. Andere partijen hebben GroenLinks gevolgd; sinds december 1994 heeft  ook  de  PvdA

een pagina op het WWW.
6.        Gegevens zijn ontleend van de home-page van GroenLinks-listserver, die te bereiken is

onder het e-mail adres: 'http.//dds. dds.ni:80/-groen-1/.
7.      Ook D66 heeft haar modelverkiezingsprogramma Raamwerk 1994-1998 (D66, 1993)

op flop vastgelegd.
8. Mensen kunnen   zich  op de mailinglist abonneren  door een berichtje te verzenden  naar

het e-mail adres: GroenLinks@nic.surf.net.nl.
9.       De voorbeelden die hier worden besproken, zijn vaak pas een eerste stap. Zij illustre-

ren wei de wijze waarop de technologie in de verkiezingscampagnes kan worden
ingezet.

10.            Over de Brinkman-video   is   in het voorjaar  van   1994 een gesprek gevoerd  met  dhr.
Wester, voorlichter van het CDA.

11. Het CDA heeft als enige partij aangegeven dat zijn programma moeilijk in stellingen is
weer te geven en daarom niet heeft kunnen reageren op het verzoek van het IPP. Deze
heeft op basis van het CDA-programma vervolgens zelf de stellingen beantwoord.

12. De stemcomputer wekt bij sommige kiezers wantrouwen. Bij de Europese verkiezingen
van 1994 werden in BelgiE  in het arrondissement Antwerpen  voor het eerst stemcom-
puters ingezet. In dit arrondissement viel de score van het Viaams Blok, dat in Ant-
werpen zijn electorale thuishaven heeft, enigszins tegen. In de andere delen van
Viaanderen, waar over het geheel genomen nog met het potiood werd gestemd,
groeide het Blok nog fors. Sommige kiezers van deze partij veronderstelden daarom
dat de stemcomputers in Antwerpen waren voorgeprogrammeerd om de opmars van
het Viaams Blok te stoppen. In een televisie-uitzending direct na de verkiezingen
verklaarde de partij-leiding dat deze veronderstelling niet hard gemaakt kon worden;
mogelijke fraude met computers zou men echter blijven onderzoeken.

13. Gegevens zijn ontleend  aan een gesprek   dat  in het voorjaar  van   1994 is gevoerd   met

dhr. Koobs, hoofd van het Parlementair Automatiseringscentrum.
14. Zonder te evalueren, blijkt dat een jaar na de opening van de nieuwe vergaderzaal van

de Tweede Kamer reeds regeimatig gebruik wordt gemaakt van het graficomsysteem.
Gegevens zijn ontleend  aan een gesprek  dat  in het voorjaar  van   1994 is gevoerd  met
dhr. L. Koobs hoofd Parlementair Automatiseringscentrum.
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15. Volgens Kalma, mede-opsteller van het verkiezingsprogramma van de PvdA, had de
directeur van het CPB bij de aanvang van de kabinetsformatie daarom minimaal vier
maanden met vakantie moeten worden gestuurd.

16.     Uit het curriculum bij hun artikel kan niet worden afgeleid of Van Houten en Von
Meijenfeldt een bestuurlijke functie hebben binnen D66.

17.              In    1976   was Ryan hoofd   van de Informatiesystemen   van het Amerikaanse   Huis   van
Afgevaardigden.



7    De politieke betekenis van ICT

ICT heeft het politieke toneel betreden Bij verschillende activiteiten in het
democratisch proces wordt gebruik gemaakt van de nieuwe technologie In
hun verkiezingsprogramma's en achtergrondstudies hebben partijen nog betrek-
ke'Uk weinig belangstelling getoond voor dit aspect van de technologische
ontwikkeling Wat 'missen' zij hierdoor? Heeft de entree van informatietech-
nologie betekenis voor de kernactiviteiten binnen het politiek proces? Wat is
deze betekenis dan? Welke uitdaging vormt de technologie voor de bestaande
routines, structuren en procedures in het democratisch proces? Welke moge-
lijkheden biedt ICT voor burgers, politici, partijen en ambtenaren om een
nieuwe invulling te geven aan hun rol?
Dit hoofdstuk belicht de betekenis van ICT voor de politiek Hierbu staan de
zojuist gestelde vragen centraal. Hoewel in de sociaal-wetenschappelijk litera-
tuur steeds meer belangstelling bestaat voor de betekenis van ICT (zie: Ed-
wards, 1994), is politicologisch onderzoek naar dit thema betrekkelijk schaars
Volgens Williams, Rice en Rogers (1988: 24) is 'political science not much
concerned with communication technology.' Volgens Laudon, die door Van de
Donk en Tops (1994: 250) wordt aangehaald, staat het onderzoek naar het
politieke karakter van de elektronische revolutie nog in de kinderschoenen. De
wetenschappelijke kennis over dit onderwerp is naar zijn mening vrij beperkt
en bovendien 'mixed and inconclusive', als het gaat om conclusies en onder-
zoeksresultaten (Van de Donk en Tops, 1994: 250). Ook Eulau wijst op de
beperkte politicologische kennis over ICT Hij constateert 'an abundance of ax
grindling, bellyaching and self serving speculation ' Daarbij is 'an incredible
mass of nonsense being spawned about the political impact of the computer
and communication technologies' (Eulau, 1977:1)
Waar het wetenschappelijk inzicht beperkt is, heeft de beschrijving van de
betekenis van ICT voor democratie en politiek vooral een schetsend karakter
Voordat deze schets wordt gepresenteerd, wordt eerst ingegaan op de techno-
logie zelf. Wat is ICT? Wat zijn toepassingen van ICT? Welke kenmerken
hebben deze toepassingen? De eerste paragraaf beantwoordt deze vragen
Deze antwoorden vormen het aangrijpingspunt om in de tweede paragraaf de
betekenis van 1CT voor het democratisch proces te bespreken.

7.1     Wat is nieuw aan ICT?

Computers, videorecorders, interactieve cd's, de kabel, floppy disks, informa-
tiesystemen en modems zijn vormen van ICT. Het zijn de technologieen die
buvoorbeeld activiteiten van GroenLinks op het World Wide Web, de CDA-
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verkiezingsflop, het PvdA-BBS, de politieke barometer van NOVA, de Poli-
tieke Aandelenmarkt  1994, de Digitale  Stad, EGIS, SAGITTA en Parlis  mo-
gelUk maken De technologie beperkt zich echter niet tot di6 vormen die hun
weg in de Nederlandse politiek reeds hebben gevonden Abramson, Arterton
en Orren (1988 5) zien satellieten, teletekst, videotex, glasvezelkabel en
abonnee-televisie ook als voorbeelden van ICT.' Volgens Williams, Rice an
Rogers ( 1988: 4-9) behoren daarnaast fax, draagbare telefoon, elektronische
netwerken, high definition television (hdtv) en low powered television (lptv)
tot de nieuwe media of ICT
Waarom zijn dit allemaal voorbeelden van ICT? Wat maakt hen een exponent
van ICT?

7.1.1  Informatie- en Communicatie-Technologie

In wetenschappelijke bijdragen ontbreken veelal exacte omschrijvingen van
ICT. De technologie ontwikkelt zich in een zodanig tempo dat exacte om-
schrijvingen van ICT, informatietechnologie en informatisering reeds geda-
teerd zijn op moment van verschunen. In studies naar de betekenis van ICT
wordt vaak een moment-opname gegeven van de stand van de technologie In
deze studies kunnen bepaalde accenten in de omschrijving van ICT worden
onderscheiden. Accenten die in de loop der tijd verschuiven, maar die geza-
menluk een adequaat beeld opleveren van het veelzudige karakter van ICT
(Huigen en Zuurmond, 1994: 17)

Automatisering
Automatisering is een eerste accent, dat in veel omschrijvingen van ICT wordt
gelegd Informatietechnologie wordt hierbij sterk geassocieerd met de opkomst
van computers 'Computertechnologie' staat dan gelijk aan informatietechnolo-
gie (Zijlstra en Ten Horn, 1990 1). De vervanging en ondersteuning van
menseluke activiteiten door computers wordt hierbij als het centrale element
van automatisering beschouwd Bij informatisering gaat het daarbij vooral om
de automatisering van informatieverwerkende processen Door de inzet van
computers wordt het volgens Zijlstra en Ten Horn (1990: 2) mogelijk 'infor-
matie sneller en efficienter te produceren, te verwerken, te beheren en op het
juiste moment beschikbaar te hebben '
In de bundel 'Trias automatica' (Hirsch Ballin en Kamphuis, 1985) wordt
vanuit deze invalshoek aandacht geschonken aan de betekenis van computers
voor processen van wetgeving, bestuur en rechtspraak Volgens Nielen (1985
11) heeft de computer vuf basisfuncties die van belang zijn voor deze proces-
sen Allereerst heeft een computer een ingang, waardoor ze metingen, waarne-
mingen kan uitvoeren Daarnaast kan een computer gegevens transporteren
Door de ontwikkeling van een wereld omvattend datanet kunnen gegevens op
ieder moment, van elke plaats naar elke andere plaats worden verzonden en
ontvangen (Nielen, 1985: 11). Opslag is een derde basisfunctie van computers
Door de snelle ontwikkeling van het geheugen van computers kunnen grote
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hoeveelheden informatie snel worden opgeslagen en ingekeken Voorts kun-
nen grote hoeveetheden gegevens snel worden bewerkt en gepresenteerd
Deze basisfuncties maken een computer geschikt voor verschillende soorten
activiteiten. Bogumil en Lange (1991: 21-28) kennen zelfs universele toepas-
singsmogelijkheden toe aan computers
Ondanks de talruke toepassingsmogelukheden kunnen computers niet overal
en altijd worden ingezet. Op grond van de stand van de technologie constate-
ren Hirsch Ballin en Kamphuis (1985: 2-3) in het midden van de jaren tachtig
dat computers alleen succesvol kunnen worden geintroduceerd, wanneer aan
vier structurele vereisten is voldaan. Zo dienen de activiteiten die worden
vervangen door computers programmeerbaar zijn. Volgens Meadows, Gordon
en Singleton (1985: 17) weerspiegelt een computerprogramma een van te
voren genomen beslissing, Doel, procedures en de context van een activiteit
moeten vooraf bekend zijn Met computers kunnen alleen geregelde beslissin-
gen worden genomen (Nielen, 1985: 9-11). De inzet van computers is voorts
alleen nuttig als de activiteiten een sterke routinematig karakter hebben
Alleen dit type activiteiten kan vooraf algoritmisch worden gestructureerd in
een computerprogramma Volgens Hirsch Ballin en Kamphuis (1985: 3) kan
'de computer niet overweg met gevoelsmatige, ongestructureerde gegevens'
Processen zijn daarom alleen te automatiseren wanneer ze in geformaliseerde
en gestandaardiseerde activiteiten kunnen worden gestructureerd Een derde
'eis' van computers vioeit voort uit economische overwegingen Gegeven de
noodzakelijke investering is automatisering alleen zinvol, wanneer in korte tijd
een groot aantal identieke activiteiten moet worden uitgevoerd. Alleen dan
wegen de baten op tegen de kosten. Ten slotte stellen Hirsch Ballin en Kamp-
huis (1985: 3) dat elektronische gegevensverwerking een centralisatie van
systeembouw, systeemonderhoud, programmering en gegevensopslag veron-
derstelt Het gebruik en beheer van informatie en informatiestromen wordt
volgens hen bu voorkeur vanuit 66n coordinatiepunt gereguleerd

Gevolgen inzet technologie
De structurele eisen die Hirsch Ballin en Kamphuis onderkennen, zijn tijdge-
bonden Ze maken echter duidelijk dat de inzet van ICT sociale consequenties
heeft Deze consequenties staan centraal in de tweede accent dat in beschrij-
vingen van ICT is waar te nemen In het Tilburgs/Rotterdamse onderzoeks-
programma 'Informatisering in het openbaar bestuur' wordt infomatisering
gedefinieerd als een verzamelbegrip, waarin de volgende elementen aan de
orde zun:

*     de introductie van informatietechnologie om belangruke delen
van de informatievoorziening met behulp van de geautomati-
seerde mformatiesystemen gestalte te geven,

*      de introductie van specifieke expertise op het terrein van infor-
matietechnologie in de personen van functionarissen met taken
op dat terrein;
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*     de (her)mrichting van interne en externe informatiestromen en
informatierelaties ten behoeve van de bestuurlijke informatiever-
zorging,

*    de ontwikkeling van informatiebeleid van informatiebeleid als
een gedifferentieerd beleid binnen de organisatie.

*     de aanpassing, c.q verandering, van de interne en externe or-
ganisatiestructuur waarin de informatietechnologie wordt ge-
introduceerd (Frissen, 1989: 14)

In deze definitie wordt nauweluks ingegaan op de technische aspecten. Er
wordt vooral aandacht gevraagd voor de gevolgen van informatietechnologie
voor het functioneren van een organisatie Ook Kling (1987: 127) heeft vooral
belangstelling voor de sociale implicaties van technologie. Hij ziet informati-
sering als een complex interventieproces met belangrijke consequenties voor
organisaties Vanuit deze invalshoek wordt het duidelijk dat studies over
informatisering zich niet beperken tot zuiver 'technische' vragen
Volgens Van de Donk (1990: 143) gaat het bij informatisering om een geheel
van fenomenen, dat samenhangt met de introductie van die techniek in een
sociaal systeem Alhoewel wordt aangegeven dat ICT het functioneren van
een organisatie beinvloedt, worden aard en richting van deze verandering
nauwelijks gespecificeerd Deze veranderingen vormen onderwerp van onder-
zoek De definitie van de Tilburgs/Rotterdamse onderzoeksgroep van infor-
matisering kan worden beschouwd als een agenda voor onderzoek
De dissertaties van Frissen (1989), Scheepers (1991) en Bekkers (1993) zijn
een invulling van deze agenda Frissen heeft de betekenis van informatisering
voor de cultuur van een overheidsorganisatie bestudeerd, terwijl Scheepers
zich heeft geconcentreerd op de gevolgen van informatisering voor de relatie
tussen uitvoerende ambtenaren en clienten van sociale diensten. Bekkers heeft
de gevolgen van informatisering voor de sturingsambities van de overheid
onderzocht Hij heeft daarbij de definitie van de Tilburgs/Rotterdamse onder-
zoeksgroep verder uitgewerkt door enkele eigenschappen of capaciteiten van
de informatietechnologie te beschrijven (Bekkers, 1993: 128-132).
Calculatie is een eerste eigenschap Met computers kunnen snel vele bereke-
ningen over grote hoeveelheden informatie worden uitgevoerd Daarnaast
biedt ICT nieuwe mogelijkheden tot controle, omdat computers een zekere
programmering van informatieverwerkende processen vereisen Voorts ver-
groot ICT de transparantie van organisaties en beleidsvelden De technologie
kan worden aangewend om grote hoeveelheden informatie te verzamelen, te
bewerken en aan elkaar te koppelen Hierdoor kunnen ontwikkelingen en
eventuele dwarsverbanden in deze ontwikkelingen op het spoor worden geko-
men en in kaart te worden gebracht Communicatie is een laatste eigenschap
Door de technologie is communicatie niet langer aan tijd en plaats gebonden
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Generaties in de informatietechnologie
Bekkers is niet de eerste die wust op de communicatieve capaciteiten van
ICT In 1973 stelt Parker (1973: 621) dat evident is 'that the primary social
significance of the computer is not as a calculator, or even as a basis for
factory automation, but as a versatile device for storing, manipulating, and
transmitting information - in other words as a medium of communication ' De
communicatieve eigenschappen worden steeds belangrijker door de ontwikke-
ling van de zogenaamde 'netwerktechnologie' Deze technologie is te zien als
de volgende 'generatie' van informatietechnologie.
Bemelmans (1990: 43-45) onderscheidt drie generaties, die kunnen worden
getypeerd aan de hand van ontwikkelingen van de computer In de periode
1950-1970 is de computer een rekenmachine Door de snelle ontwikkeling van
het geheugen, worden computers in de jaren zeventig steeds meer gebruikt
voor opslag en eenvoudige bewerking van grote hoeveelheden informatie De
miniaturisering van de informatietechnologie brengt vervolgens een individua-
lisering van het computergebruik met zich mee In plaats van grote mainfra-
mes, bepalen minicomputers en personal computers het gezicht van infor-
matietechnologie in de Jaren tachtig. Deze tweede generatte informatietech-
nologie wordt vooral ingezet bij administratieve en routinematige activiteiten
In de jaren negentig komt de 'netwerktechnologie' op. Deze generatie, waarbij
verschillende individuele toepassingen van informatietechnologie met elkaar
worden verbonden, is mogelijk gemaakt door integratie van informatie- en
communicatietechnologie
In een aantal studies naar ICT wordt het revolutionaire van informatisering of
informatietechnologie gezocht in deze integratie Volgens Meadows, Gordon
en Singleton (1985: 5) onderscheidt de nieuwe informatietechnologie zich van
oudere vormen 'door de manier waarop verscheidene communicatiekanalen het
vermogen van computers om informatie te verwerken, benutten.' Ook Willi-
ams, Rice en Rogers (1988) wijzen op het belang van de integratie van com-
puters en communicatietechnologie. Naar hun mening zun 'the key technolo-
gies underlying the new media microelectronics, computers and telecommu-
nication networks' (1988: 3) In de 'Netwerkmaatschappu' wust Van Dijk
(199la: 30) op de voortschrijdende integratie van geluid, tekst, data en beeld
in een enkel medium en op de toenemende interactiviteit in on-line verbindin-
gen. BU de derde generatie informatietechnologie kan daarom worden ge-
sproken over informatie-en communicatietechnologie (ICT) of nieuwe media.2
Waar in de eerste en tweede periode respectievelijk de mainframes en de
personal computers de nieuwe informatietechnologie representeren, is de
ontwikkeling van elektronische netwerken en multi-media karakteristiek voor
de derde generatie informatietechnologie
De verschillende generaties ondersteunen uiteenlopende processen. Bij de
eerste en tweede generatie informatietechnologie betreft dit vooral routine-
matige activiteiten Computers vereenvoudigen en versnellen administratieve
processen, zoals het bijhouden van een ledenadministratie. De derde generatie
informatietechnologie faciliteert vooral de communicatie Met een elektronisch
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netwerk of een fax kunnen gebruikers sneller grote hoeveelheden informatie
uitwisselen. Ook de fysieke omgeving waarin de toepassingen van de afzon-
derluke generaties worden ingezet, verschilt. De technologie van de eerste en
tweede generatie wordt vooral binnen een organisatie toegepast. Er wordt een
mainframe aangeschaft om berekeningen voor de gehele organisatie uit te voe-
ren, of er worden personal computers gekocht voor alle medewerkers. Door de
integratie met de communicatietechnologie overstijgt de derde generatie infor-
matietechnologie de grenzen van een fysieke organisatie Toepassingen van de
derde generatie maken communicatie tussen individuen binnen en buiten be-
staande organisaties mogelijk

Teclinologische produlaen en diensten
Ook de produkten en de dienstverlening veranderen door de integratie van
informatie- en communicatietechnologie Databanken, interactieve teletekst,
teleconferenties, modem, viditel, teletekst, videoconferenties, interactieve
kabeltelevisie, e-mail, fax, semafoon, draagbare telefoon, list servers, bulletin
board systemen en mailinglists, het zijn voorbeelden van de 'produkten' en
'diensten' van de derde generatie informatietechnologie Deze produkten en
diensten vormen een laatste invalshoek om informatietechnologie te bestude-
ren. Williams, Rice en Rogers (1988: 8) typeren de diensten en produkten als
het wezen van ICT Ook in het rapport 'Informatietechnologie en recht' wordt
hiervoor aandacht gevraagd Volgens de auteurs (Franken et al, 1990: 10-14)
bestaat de kern van ICT uit generiek inzetbare apparaten, communicatie-infra-
structuren, systeemprogrammatuur en de daarmee verbonden diensten en
produkten
De beschreven technologische projecten en initiatieven in de Nederlandse
politiek kunnen ook worden beschouwd als diensten en produkten, die met de
huidige ontwikkeling op het gebied van ICT kunnen worden geleverd De
Stemwijzer  1994, het NIPO-telepanel, de keuze-enqu6te, Parlis, PARAC  en
het Graficom-systeem zijn allemaal diensten en produkten van ICT die aan
politici, partijen en burgers worden aangeboden
Bu deze produkten en diensten in de politiek is de technologie lang niet altud
zichtbaar Zijlstra en Ten Horn (1990: 2-3) constateren dat toepassingen van
informatietechnologie zich voor een deel onttrekken aan het gezichtsveld van
het grote publiek Bij de inventarisatie van technologische projecten en initia-
tieven in de Nederlandse politiek is in gelijksoortige zin gesproken van 'zicht-
bare' en 'onzichtbare' technologie. In een studie naar de betekenis van ICT
voor de politiek moeten beide 'vormen' van technologie in ogenschouw wor-
den genomen.

7.1.2    Ken,nerken  van  de  teclmologische  produkten  en  diensten

ICT is in deze dissertatie beschreven in termen van produkten en diensten
Abramson, Arterton en Orren (1988) karakteriseren deze produkten en dien-
sten aan de hand van vuf gemeenschappeluke kenmerken Deze worden in de
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rest van deze paragraaf beschreven Hierbu wordt regelmatig gerefereerd aan
de technologische projecten en initiatieven in de Nederlandse politiek Boven-
dien wordt ter illustratie ingegaan op ervaringen in andere landen.

Hoeveetheid informatie
Met de ontwikkeling van ICT is de hoeveelheid informatie die kan worden
verzameld, verwerkt, bewerkt, geanalyseerd, gearchiveerd en opgevraagd,
sterk toegenomen (Parker, 1973: 631). De tweede generatie informatietech-
nologie is voor een belangrijk deel gebaseerd geweest op de snelle ontwik-
keling van het intern geheugen van computers Hierdoor namen de moge-
lijkheden toe om grote hoeveelheden gegevens op te slaan De derde generatie
informatietechnologie heeft vervolgens bijgedragen aan de ontsluiting van
informatie Door de ontwikkeling van het modem en de koppeling van indi-
viduele computers aan grotere netwerken, kunnen gebruikers ook buiten de
eigen computer informatie aanboren Dankzij computers, informatiesystemen,
cd-roms, bulletin board systemen, teletekst, viditel en kabeltelevisie is zo veel
informatie voorhanden, dat 'het niet in staat zun bepaalde kennis te vergaren'
vruwel tot het verleden behoort.
De produkten en diensten van ICT stellen politici en bestuurders in de gele-
genheid zeer veel informatie te verzamelen. De resultaten van de vele opinie-
peilingen, die met de komst van de 'poll-ster' steeds vaker door partuen wor-
den uitgevoerd, maken de opvattingen en wensen van de kiezers inzichtelijk
Via databanken, zoals het PARAC, kunnen politici zich voorts eenvoudig
informeren over de voortgang van politieke processen Ook in het beleids-
proces komt door de ontwikkeling van ICT steeds meer informatie beschik-
baar Naast de BE-databank voor de sociale werkvoorziening, kan worden
gewezen op de Amsterdamse kerncijfers Met deze kerncijfers, die dankzij de
technologie eenvoudig zijn te construeren, beschikt de gemeente over veel
informatie over de maatschappelijke positie van minderheden. Informatie, die
voor de ontwikkeling van het minderhedenbeleid van groot belang is, de
kerncijfers kunnen het belang of succes van bepaalde maatregelen aantonen
De toepassingen van ICT zijn voor de gemeente ook bruikbaar om burgers te
informeren over het beleidsproces. De interactieve cd 'Nijmegen 2025' en
EGIS zijn hiervan voorbeelden.
Ook partuen wenden de technologie aan om leden en kiezers te informeren
Met hun bulletin-board systeem en met de homepage op het World Wide
Web, stellen respectievelijk de PvdA en GroenLinks geinteresseerden op de
hoogte van publikaties, standpunten en toespraken van politici. Daarnaast
kunnen partijen via direct mail-acties hun achterban informeren over hun
standpunten De brieven van GroenLinks aan protesterende mensen tegen het
tennispark in de Vietnamweide, illustreert de wijze waarop partijen, onder-
steund met ICT, burgers op de hoogte kunnen brengen van de hun afwegingen
en keuzen In de VS en Engeland hebben direct mail-acties een grote vlucht
genomen (zie: McLean, 1989). Volgens Armstrong (1988)3 worden direct
mail-acties steeds belangrijker in verkiezingscampagnes Door allerlei tech-
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nologische toepassingen kunnen burgers 'persoonlijk' informatie ontvangen
over onderwerpen die hen raken
Naast politieke partijen, spelen radio en televisie een belangruke rot in de
informatie-uitwisseling tussen kiezers en gekozenen. Door de technologische
ontwikkelingen is de hoeveelheid informatie die via de televisie en radio aan
burgers wordt geleverd, fors gegroeid De komst van kabel en satellieten heeft
geleid tot een enorme toename van het aantal televisie- en radiozenders. In de
VS is het aantal nationale televisienetwerken met ongeveer 40 gegroeid (A-
bramson et al, 1988: 39). Voor het Nederlandse publiek heeft de ontwikkeling
van de satelliet en kabel allerlei extra buitenlandse zenders met zich meege-
bracht. Daarnaast zun lokale omroepen als Omrop FryslAn en AT5 mogelijk
geworden Door deze omroepen kunnen burgers zich informeren over thema's
in hun directe omgeving.
Op grond van de hoeveelheid informatie die (mede) dankzij de technologie
beschikbaar is, wordt vaak gesproken van een 'informatiesamenleving' (Fran-
ken et al, 1991: 21 -31, Frissen, 1989: 90-93, Everink, 1985) Volgens NOTA
(1993: 15) maakt dit begrip duideluk dat informatie en informatisering een
centrale plaats innemen in de maatschappeluke verhoudingen Deze ontwik-
keling roept wisselende reacties op Volgens Everink (1985: 9) maakt infor-
matie een doeltreffende aanpak van maatschappelijke problemen mogelijk
Davis en Hersch (1987), wijzen daarentegen op de gevaren van 'informatie-
overlast'. Door de toepassingen van ICT wordt de huidige informatiestroom
zodanig verdiept, dat burgers en politici overspoeld dreigen te worden Door-
dat de consumptie van informatie achterblijft bij het aanbod, worden de ont-
vangers niet langer extra geinformeerd door (nog) meer gegevens (Van Cut-
lenburg  1982:  8).  Hagelstein  (1992: 247) wijst  op de toename van vervuilde
informatie; 'de informatie die voor begrip niet nodig is, maar juist tot misver-
standen leidt.'4 Hierdoor wordt het selectievermogen van de ontvangers op de
proef gesteld  In de informatiesamenleving is niet langer de toegankelijkheid,
maar de selectie van beschikbare informatie het belangrijkste probleem gewor-
den (zie: Frantzich, 1982: 13; Faber, 1985: 51-53, Frissen, 1989: 94-95)

Snelheid van informatieprocessen
ICT beinvioedt ook de snelheid waarmee informatie wordt verzameld, ver-
werkt, geanalyseerd en uitgewisseld De ontwikkelingen op het terrein van de
mainframes, minicomputers en personal computers hebben gezorgd voor een
enorme versnelling van de rekencapaciteit in de samenleving. Dit heeft grote
gevolgen, ook voor het democratisch proces.
Door de snelheid waarmee met behulp van ICT informatie kan worden ver-
zameld, wordt in het beleidsproces veel eerder worden gereageerd op maat-
schappeluke veranderingen. Het Dordtse Steammodel is voor dit doel ontwik-
keld en de Belastingdienst kan met het IBS-systeem effecten van maatregelen
snel in kaart brengen
De toegenomen snelheid van informatieprocessen kan ook de politieke besluit-
vorming beinvloeden. In dit kader kan worden gewezen op de invloed van de
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CPB-berekeningen op het verloop van de 'paarse' kabinetsformatie. De effec-

ten van de voorstellen van de onderhandelaars zun direct 'doorgerekend'. Bij
tegenvallende resultaten is opnieuw onderhandeld. Op dit punt heeft de snel-
heid van ICT overigens een paradoxaal effect gehad Doordat het CPB de
effecten van voorstellen sneller kon berekenen, is er 'gewacht' op de resultaten
van deze berekeningen, hetgeen het onderhandelingsproces heeft vertraagd.
De versnelde rekencapaciteit van ICT is ook van invloed op de rol die onder-
zoeksresultaten spelen in het democratisch proces In dit kader kan worden
gewezen op het NIPO-Telepanel en de politieke barometer van de actualitei-
tenrubriek NOVA Hun betekenis ontlenen ze voor een belangrijk aan de
snelheid waarmee zij opvattingen van burgers inzichtelijk maken NOVA kon
door de snelheid waarmee computers gegevens verzamelen en analyseren,
iedere week een nieuwe stand van de politieke barometer presenteren Met
schrifteluke enqu6tes en een ponskaartmachine was dit nooit gelukt Met
computers is het mogelijk om op ieder willekeurig moment van de dag te
inventariseren hoe de bevolking oordeelt over een gebeurtenis, een politieke
beslissing of over een uitspraak van een politicus. 5

Partuen organiseren zelf
steeds vaker onderzoek onder eigen kiezers of leden. Deze onderzoeken heb-
ben vooral betekenis wanneer de resultaten snel beschikbaar zun Alleen dan
kunnen politici het onderzoek gebruiken voor hun electorale strategie en hun
contacten met burgers en maatschappelijke organisaties Door de inzet van
computers bij de verwerving en analyse van onderzoeksgegevens kan aan deze
voorwaarde worden voldaan (Van Doorn, 1992: 21). ICT heeft ook geleid tot
een forse groei van opinieonderzoek.6 Niet iedereen reageert hier enthousiast
op. Davis en Hersch (1987: 31) zijn bijvoorbeeld van mening dat de samenle-
ving wordt 'overspoeld met vragenlusten en statistieken. ,7

Door de ontwikkeling van de eerste en tweede generatie informatietechnologie
kan informatie veel sneller worden verwerkt, bewerkt en geanalyseerd. De
derde generatie informatietechnologie zorgt er voor dat communicatie-proces-
sen enorm zijn versneld Tijd en ruimte zijn nauwelijks nog barri6res voor de
uitwisseling van informatie Het graficomsysteem op de ministerstafel, het
PvdA-BBS, het e-mail systeem in Voorburg en de mailinglist van GroenLinks
illustreren dit Met semafoon en draagbare telefoon is iedereen bereikbaar,
terwijl met fax of elektronisch netwerk schriftelijke stukken snel over de
gehele wereld kunnen worden verspreid McLuhan en Powers (1989) hebben
in dit opzicht gedeeltelijk gelijk gekregen met hun constatering dat informa-
tietechnologie leidt tot een 'global village' Er is weliswaar geen sprake van
edn alomvattende gemeenschap, maar ICT heeft de betekenis van fysieke
grenzen verminderd.
Alhoewel ze voor de Nederlandse politiek geen al te grote betekenis hebben,
heeft de ontwikkeling van de satelliet hieraan een bijdrage geleverd. De
Democratische Partij in de VS heeft bijvoorbeeld haar Congresleden in de
gelegenheid gesteld een video te maken die via de satelliet door lokale en
regionale kanalen wordt vertoond Op deze manier kunnen de politici in
contact blijven met de kiezers uit hun eigen staat (Abramson et al, 1988: 102)
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TUdens presidentiele campagnes worden satellieten voorts gebruikt om het
met campagne-leiders in verschillende staten overleg te voeren. De kandidaten
kunnen ook campagne voeren via de satelliet. Met een satellietverbinding
kunnen zij zonder zelf aanwezig te zijn, de lokale pers en kiezers te woord
staan Wanneer, zoals op 'Super Tuesday', in verschillende staten op dezelfde
dag primaries worden gehouden, biedt de satelliet uitkomst om contact met
kiezers en pers te onderhouden (zie: Abramson et al, 1988: 103-104).

Nauwkeurige selectie van ontvangers van infonnatie
Toepassingen van ICT stellen verzenders voorts in de gelegenheid ontvangers
van informatie veel nauwkeuriger te selecteren De technologische ontwikke-
lingen maken, zoals Parker  ( I 973: 628) constateert, 'narrowcasting' in plaats
van 'broadcasting' mogelijk. Ook Abramson, Arterton en Orren (1988: 49)
wijzen hierop; door ICT kunnen verzenders 'aim messages with some precisi-
on at identifiable market segments '
Twee toepassingen van ICT illustreren deze mogelijkheden Allereerst kan
worden gewezen op de ontwikkelingen bij de televisie en radio Omdat televi-
sie- en radiozenders hun programmering afstemmen op een steeds duidelijker
omschreven kijk- en luisterpubliek, zijn deze media steeds minder ongericht
Specifieke informatie voor doelgroepen wordt uitgezonden op de zenders die
zich op deze groepen richten. Ook de opkomst van lokale omroepen duidt op
een verfuning. Deze zenders richten hun berichtgeving op een bepaald geogra-
fisch gebied Deze zenders maken duidelijk dat televisie en radio langzaam
maar zeker informatiebronnen zijn geworden voor groepen met specifieke
kenmerken en interesses Deze ontwikkeling is sterk ingegeven door de op-
komst van de kabel Via de kabel kunnen veel meer televisie- en radio-zen-
ders worden aangeboden dan via de ether Hierdoor is het veel gemakkeluker
om het aanbod van omroepen te verfunen, zodat verschillende groepen met op
hen toegesneden programma's worden bediend (Frantzich  1989:  265).8  In  de
VS komt deze ontwikkeling tot uitdrukking in de specialisatie van televisie-
netwerken Cable News Network (CNN), Music Television (MTV) en Cable-
Satellite Public Affairs Network (C-SPAN) richten zich op 66n specifiek
onderwerp (Abramson et al, 1988: 39)
Tijdens hun campagne kunnen politici van deze specialisatie gebruik maken
door hun boodschappen uit te zenden op kanaten van specifieke groepen.
Voor het succes van een verkiezingscampagne kan deze gespecialiseerde
berichtgeving van doorslaggevend belang zijn. Armstrong (1988: 165-173)
illustreert dit met de campagne van de Democraat Frank uit Massachusetts In
tegenstelling tot zijn tegenstander had hij speciale commercials en program-
ma's gemaakt voor een Portugese zender Met deze gerichte aandacht wist hij
de Portugezen, die een belangruk deel van het electoraat vormden, aan zich te
binden
Ook buiten de televisie en radio schept ICT kansen voor 'narrowcasting'
Informatie wordt aan steeds nauwkeuriger geselecteerde groepen verzonden
De direct mail-actie van GroenLinks is hiervan een voorbeeld Het steeds
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gerichter benaderen van ontvangers van informatie wordt mogelijk door grote
databestanden van bijvoorbeeld abonnees van een tijdschrift, contribuanten
aan een bepaald goed doel, leden van maatschappeluke organisaties, en klan-
ten van bepaalde winkels. Deze bestanden zijn steeds vaker gedigitaliseerd,
waardoor ze te koppelen zun aan andere andere bestanden Hierdoor kunnen
specifieke profielen van mensen kunnen worden geconstrueerd. In hun (dage-
lijkse) activiteiten stellen mensen vrijwillig - maar veelal onbewust - gegevens
over interesse, inkomen en activiteiten ter beschikking aan derden Door deze
'digitale vingerafdrukken' maken burgers zich transparant waardoor zij zijn
bloot gesteld aan commerciele en politieke vormen van 'demographic stereoty-
ping' (Van de Donk en Tops, 1992: 51) Bedrijven, maar ook politieke partij-
en maken hiervan gebruik om mensen gericht te benaderen Hierdoor worden
de 'ongerichte' huis-aan-huis-folders en algemene advertenties voor een be-
langrijk deel vervangen door direct mail-campagnes Het succes van deze
campagnes blijkt uit de verkiezing van Reagan Hij heeft gebruik gemaakt van
de databestanden die de Republikeinse Partij na de nederlaag bu de presi-
dentsverkiezingen  van   1976  is gaan aanleggen Hierbij heeft is gebruik  ge-
maakt van de grote adressenbestanden die waren opgebouwd door enkele
conservatief-christelijke organisaties (Armstrong, 1988: 116-121).

Decentraal gebruik
De mogelijkheden tot decentraal gebruik vormen een vierde gemeenschappe-
lijk kenmerk van de toepassingen van ICT Vooral door de miniaturisering
van de latere generaties informatietechnologie worden beslissingen over aan-
wending en gebruik van de technologie steeds vaker op een decentraal niveau
genomen In de VS heeft de kabel de opkomst van zogenaamde Low Powered
Television (LPTV) mogelijk gemaakt Dit zijn televisiekanalen waarop maat-
schappelijke groeperingen programma's kunnen verzorgen, die in bepaalde
gebieden worden uitgezonden (zie: Abramson et al, 1988: 47). Het 'open
kanaal' op de kabel, dat in eerste instantie gebruikt is voor de Amsterdamse
stadsgesprekken, is vergelukbaar met de LPTV's.9
De decentrale toepassing van ICT komt ook tot uitdrukking in de ontwikke-
ling van de videocamera.1' Deze maakt van iedereen een potentiele filmpro-
ducent Allerlei gebeurtenissen kunnen door het oog van de video worden
vastgelegd, zodat steeds meer zaken voor een groter publiek toegankelijk wor-
den Terwijl - zeker bij onverwachte voorvallen - televisiecamera's vaak pas
arriveren als een voorval reeds geschiedenis is, kunnen dergelijke incidenten
door een 'toevallige' voorbijganger met videocamera wel zijn gefilmd Deze
video's kunnen grote politieke en publieke gevolgen hebben De vruspraak
van enkele politieagenten leidde in Los Angeles bijvoorbeeld tot grote rellen,
omdat een videocamera had vastgelegd op welke 'harde' wijze zij Rodney
King hadden gearresteerd. Ook politieke partuen spelen in op de mogelijkhe-
den van de videocamera. De video's die kijkers in de aanloop van de verkie-
zingen  1994 naar CDA-lijsttrekker Brinkman konden sturen, zijn hiervan  een
eerste voorbeeld.
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Met video's kunnen individuen zelf nieuws maken De video stelt hen daar-
naast in de gelegenheid zelf te bepaten wanneer zij bepaalde informatie willen
'consumeren' In de campagnes kunnen politici en politieke partijen gebruik
maken van deze mogelijkheden Volgens Abramson, Arterton en Orren (1988:
101) lijken 'the potential uses of VCR's in election campaigns ( .) limitless '
Aan het eind van de jaren tachtig worden video's gebruikt bu direct mail-
acties om verkiezingsfondsen te werven Volgens Armstrong (1988) wordt met
video's een grotere opbrengst gerealiseerd dan met brieven. Zoals de video
van de PvdA-Numegen heeft aangetoond, zijn in Nederland bu de campagnes
in 1994 video's voor het eerst een (bescheiden) wapen in de strijd geweest.
Voor het decentraal gebruik van ICT is voorts de ontwikkeling van de perso-
nal computer (pc) van belang Waar tot in het midden van de jaren tachtig
computergebruik vooral de aanwending van een mainframe impliceerde, is
sindsdien het gebruik van de pc enorm toegenomen (Van de Donk en Meyer,
1994: 42) Terwijl bu een mainframe velen (gelijktijdig) gebruik maken van
de mogelijkheden van 66n gemeenschappelijke computer, staat de pc volledig
ter de beschikking van de individuele gebruiker (Everink, 1985: 70-71). De
enorme verspreiding van  de pc heeft grote gevolgen  gehad." Waar Hirsch
Ballin en Kamphuis in 1985 constateerden  dat het gebruik van een computer
een centralisering van de informatievoorziening tot gevolg heeft, heeft de pc
geleid tot een individualisering en decentralisering van het computergebruik
Gebruikers hebben een grotere autonomie voor wat betreft bijvoorbeeld soft-
wareprogramma's. Met de ontwikkeling van de lap-top neemt de autonomie
verder toe. Het gebruik van de computer is niet langer gebonden aan een
specifieke plaats De pc heeft inmiddels een zodanige capaciteit, dat ze ge-
schikt is voor activiteiten die voorheen alleen een mainframe kon uitvoe-
ren. Computers worden door veel individuen gebruikt als snelle typemachines
met een intelligente correctietoets Deze zeer beperkte toepassing van de
computer heeft al belangrijke gevolgen De snelheid waarmee via de pc 'stuk-
ken' kunnen worden geproduceerd en gewijzigd, maakt het voor mensen
gemakkelijk anderen te informeren Door de verschillende softwareprogram-
ma's is het aantal toepassingsmogelijkheden van de pc echter veel groter. Tal
van administratieve processen, zoals de ledenadministratie van een politieke
partij, zijn geautomatiseerd Dit heeft consequenties voor de wijze waarop met
administratieve gegevens wordt omgegaan. Een adressenbestand kan zonder
veel moeite worden uitgedraaid Met gerichte brieven kunnen mensen gemak-
kelijk op een 'persoonlijke' manier worden benaderd Dit gebruik van adres-
senbestanden kan worden 'verfund' met een eenvoudig database-programma
Op deze manier wordt de computer een geautomatiseerde kaartenbak, waar-
mee grote hoeveelheden informatie snel beschikbaar kunnen worden gemaakt
Het initiatief van het Centrum voor Lokaal Bestuur om de portefeuilles van
wethouders en raadsleden van de PvdA op te slaan, toont aan dat partijen zich
langzaam maar zeker bewust worden van deze mogelijkheden van de compu-
ter Een pc kan ook worden uitgerust met statistische programma's. Allerlei
ingevoerde gegevens kunnen dan snel worden geanalyseerd De computer
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wordt daarmee een snelle ponskaartmachine, terwijl de individuele gebruiker
'onderzoeker' wordt. De Teleplus-methode laat zien op welke manier politieke
partijen met een computer zelf onderzoek kunnen uitvoeren
Het modem heeft ook een belangrijke impuls gegeven aan het decentraal
gebruik van ICT. Zo lang in grote delen van Nederland de IDSN-infrastruc-
tuur12 nog niet is aangelegd en toegankelijk is gemaakt voor computers, vormt
het modem voor veel particulieren het middel bu uitstek om digitaal te com-
municeren Het is een apparaat waarmee een digitaal signaal wordt omgezet in
een analoog signaal Op deze manier kunnen elektronische documenten via
het bestaande telefoonnet worden verzonden Vervolgens zet het modem de
ontvangen analoge signalen weer om in computer signalen (Meadows et al,
1985: 162) In Voorburg hebben de raadsteden voor het e-mail project een
modem gekregen om met elkaar te kunnen overleggen en stukken uit te wis-
selen. Het modem kan worden beschouwd als een elektronische postbode, die
volledig ter beschikking staat van de gebruiker en zorgt voor een razendsnelle
bezorging Via het modem kan de communicatie binnen politieke partijen ook
een ander karakter krijgen. Het BBS van de PvdA en de homepage van
GroenLinks zijn via het modem door iedereen toegankelijk Hierdoor kunnen
leden en geinteresseerden snel en uitgebreid worden geinformeerd over partij-
standpunten Bovendien kunnen gebruikers elkaar vragen stellen of informeren
over eigen activiteiten. Ook projecten als de Politieke Aandelenmarkt'94 en de
Digitale Stad zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van modems. De mees-
te burgers kunnen alleen met een modem deelnemen aan deze initiatieven die
afhankelijk zijn van de participatie van burgers

13

De mogelijkheden van decentraal gebruik van ICT komen ten slotte tot uit-
drukking in de bloei van de elektronische netwerken, zoats Local Area Net-
works (LAN's) Personal computers worden bij deze netwerken gekoppeld aan
een mainframe of server van een organisatie  Via een dergeluk netwerk kun-
nen gebruikers met elkaar communiceren, en door de koppeling aan het main-
frame zijn de softwareprogramma's van de centrale computer ook toegankelijk
voor individuele gebruikers Wanneer deze over een eigen 'werkstation' be-
schikken, kunnen ze decentraal - achter hun toetsenbord - gebruik maken van
alle technische mogelijkheden van de server Het belang van netwerken neemt
verder toe, wanneer servers van organisaties worden aangesloten op groot-
schalige 'externe' netwerken (Meadows et al, 1985: 146) Hierdoor kunnen
gebruikers van pc's grote databanken - zoals de Library of Congress - raadple-
gen.

De wereldwude elektronische netwerken kunnen door ook worden gebruikt
om informatie uit te wisselen en discussies te starten. Zoals de mailinglist en
de homepage van GroenLinks aantonen, is de ontwikkeling van Internet
hierbij van grote betekenis Via dit elektronisch netwerk kunnen mensen met
anderen communiceren, zonder elkaar ooit te treffen Vooral door 'Usenet',
waarop in een aantal nieuwsgroepen over de meest uiteenlopende onderwer-
pen informatie wordt verstrekt, en door mailingslists, waarin mensen elkaar
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informeren, ontstaan allerlei elektronische discussiegroepen. In de Digitale
Stad zijn verschillende van deze groepen actief

De miniaturisering, waardoor er mogelukheden voor decentraal gebruik be-
staan, brengt de technische toepassingen van ICT binnen het bereik van velen.
Door hun brede verspreiding zorgt ICT volgens Parker (1973: 631 ) voor een
vergroting van de macht van de ontvangers van informatie. Terwijl bij tradi-
tionele massamedia verzenders de informatie-uitwisseling controleren, geeft de
nieuwe technologie ontvangers de mogelijkheid 'to select from a wider variety
of sender-prepared information packages and to select and prepackage in ways
tailored to his individual interests ' Abramson, Arterton en Orren (1988: 46)
spreken van 'a shift in sovereignity to the consumer'. Deze verschuiving komt
op verschillende manieren tot uitdrukking.
Burgers kunnen uit steeds meer informatiebronnen kiezen. Volgens Van
Cuilenburg (1982: 15) kan het publiek door de nieuwe technologie daarnaast
zelf de gewenste informatie zoeken en selecteren 14 De produkten en diensten
van ICT stellen consumenten in staat informatie te selecteren, op te slaan en
te bewerken De ontwikkeling van personal computers, tekstverwerkers, vide-
otex, video's en kabeltelevisie 'gives the public more discretion over media
content, and even allows the public to create entirely new kinds of informa-
tion' (Abramson et al, 1988: 47) De groeiende controlemogelijkheid van
ontvangers zouden hebben geleid tot een democratisering van de informa-
tieverhoudingen en -voorziening
Bu deze constatering zijn ten minste twee kanttekeningen mogeluk. Allereerst
betekent beschikbaarheid nog niet automatisch (massaal) gebruik (zie: Frant-
zich, 1982) Hoewel de verspreiding van computers sterk is toegenomen, zi.In
toepassingen van ICT voor een groot deel van de bevolking - zeker indien zij
gebruikersonvriendelijk zon - nog steeds onontgonnen terrein Wanneer ICT
in steeds meer maatschappelijke sectoren wordt toegepast, ontmoeten deze
mensen nieuwe maatschappeluke barridres. De opkomst van ICT kan dan
resulteren in nieuwe maatschappelijke ongelijkheden. Zo stelt Van Cuilenburg
(1982: 17-18) dat de gebruikersonvriendelijkheid van informatisering leidt tot
informatie-ongelukheid Volgens Grupink (1992: 233) kan deze ontwikkeling
zich voordoen, omdat kennis en gebruik van informatietechnologie de neiging
hebben zich op te hopen In 'Schuivende panelen' (Commissie-Pronk, 1987:
45) wijst de PvdA op de gevaren van een nieuw soort 'analfabetisering' die
zich voordoet bu categorieen die nu ook al minder toegang hebben tot onder-
wijs, arbeid, educatieve en culturele voorzieningen
Daarnaast blijven de ontvangers, alhoewel ze de informatievoorziening beter
kunnen controleren, ook bij produkten en diensten van ICT op 66n belangrijk
punt afhankelijk van de aanbieders van informatie Programmamakers, politici
en ambtenaren blijven in het algemeen verantwoordeluk voor het aanbod van
informatie. Op deze manier bepalen zu de keuze-mogelijkheden van consu-
menten Deze keuze kan beperkt zun omdat - gegeven de aanvangskosten van
technologische produkten en diensten zijn - het eigendom van deze diensten
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en produkten zich concentreert. In zekere zin is er sprake van een paradox,
terwijl beslissingen over het gebruik steeds vaker op een decentraal niveau
worden genomen, centraliseert het eigendom zich Bij kranten en televisie-
maatschappuen is deze ontwikkeling reeds duidelijk zichtbaar Volgens Parker
(1973: 635) ontstaat hierdoor het gevaar dat het aanbod van informatie be-
perkt blijft tot twee soorten: mformatie waarvoor reeds een grote commerciale
markt bestaat, en informatie waarin aanbieders willen investeren om ze aan
derden te leveren
Het is overigens vooralsnog niet duidelijk of bij informatietechnologie een
bluvende concentratie van eigendom ontstaat Bovendien lijkt het - zelfs bu
een eventuele concentratie van eigendom - weinig waarschijnlijk dat bij de
derde generatie informatietechnologie aanbod van informatie zich centraal laat
beheersen Gebruikers van elektronische netwerken kunnen zelf allerlei gege-
vens inbrengen, waardoor informatiestromen nauwelijks controleerbaar zijn
Bij de ontwikkeling van Internet is zelfs bewust gestreefd naar een systeem
zonder 'hoofdkwartier'. Een Russische aanval zou dan nooit het volledige
Amerikaanse informatiesysteem kunnen uitschakelen (Meadows et al, 1985:
16) De decentrale opzet maakt het (vrijwel) onmogelijk de informatie op
Internet te sturen De talloze discussie-groepen over zeer veel uiteenlopende
onderwerpen sterken deze verwachting

Interactief gebruik
Een laatste kenmerk onderscheidt ICT het meest fundamenteel van de be-
staande informatie- en communicatiekanalen De nieuwe technologie kan
interactief worden toegepast De ontwikkeling van glasvezelkabel, die gebruikt
kan worden voor televisie en telefoon, is in dit opzicht illustratief. Deze kabel
maakt het mogelijk veel informatie te verzenden, waarop burgers direct kun-
nen reageren Hierdoor ontstaat 'interactie' tussen verzender en ontvanger Bij
interactieve toepassingen van ICT kunnen ontvangers invloed uitoefenen op de
informatie-uitwisseling Interactiviteit maakt een einde aan het onderscheid
tussen verzenders en ontvangers van informatie (Abramson et al, 1988: 38)
De telefoon is een interactief communicatie-medium. bellers reageren op
elkaar Daarmee is de telefoon echter nog geen voorbeeld van ICT Op ten
minste twee punten onderscheidt ICT zich van de telefoon Allereerst kan de
interactie a-synchroon verlopen In Voorburg kan een raadslid 's nachts alle e-
mailtjes beantwoorden die hij overdag heeft ontvangen. De vragenstellers
kunnen vervolgens op een tijdstip dat het hen schikt, de antwoorden door-
nemen Williams, Rice en Rogers (1988: 13) constateren dat 'unlike a telep-
hone call, electronic messaging systems avoid the problem of "telephone tag"
that occurs when you call someone who is unavailable, and they return your
call when you are unavailable ' Daarnaast maken toepassingen van ICT mas-
sale interactie mogelijk. In dit opzicht is de nieuwe technologie vergelijkbaar
met radio en televisie. Vele individuen kunnen zich mengen in de Groen-
Links-discussie op Internet En interactieve teletekst kan door vele burgers
tegelukertijd worden gebruikt om te reageren op stellingen die hen worden
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voorgelegd door bijvoorbeeld het gemeentebestuur ICT combineert de inter-
actiemogelijkheden van een communicatie-medium als de telefoon, met de
grootschaligheid van massamedia als televisie en radio. Volgens Schoenmac-
ker en Rukers (1994: 91) verenigt ICT de voordelen van de directe interactie
met die van een massale uitwisseling van informatie. In deze combinatie zit
het unieke, en voor politieke toepassingen wellicht het meest revolutionaire
element van de nieuwe technologie. De massale toepassing van de interactieve
eigenschap maakt ICT geschikt om nieuwe vormen van politieke participatie
te introduceren Burgers hoeven niet langer alleen als passieve kiezers te
worden aangesproken Door interactieve toepassingen, zoals 'teleconferenties',
kunnen zu zich actief te mengen in politieke en maatschappelijke discussies
De Digitale Stad, met haar discussiegroepen, en de mailinglist van Groen-
Links illustreren de interactieve toepassingsmogelijkheden van ICT Ook in
het BBS van de PvdA is een interactief element ingebouwd Via de zoge-
naamde 'chat-box' kunnen gebruikers van het BBS met elkaar communiceren
De interactiviteit is nog de minst ontwikkelde eigenschap van ICT (Van de
Donk  en  Tops  1992: 39) Naast de hoge kosten lijken de grote aanpassingen
die ze impliceren voor het politiek systeem, het beperkte gebruik van de
interactieve toepassingen te verklaren (Abramson et al, 1988: 105)

Conclusie
De introductie van ICT in de Nederlandse politiek is in deze paragraaf be-
schreven vanuit een invalshoek waarin de produkten en diensten van de
nieuwe technologie centraal staan Deze diensten en produkten hebben vijf
kenmerken met elkaar gemeen, die verloop en uitkomsten van informatiepro-
cessen beinvloeden Omdat informatie een grondstof is van politiek en beleid,
mag worden verondersteld dat de besproken technologische produkten en
diensten van betekenis zijn voor democratisch proces. De volgende paragraaf
gaat in op deze veronderstelling

7.2    ICT en de politiek, de betekenis voor negen kernactiviteiten

Politieke toepassingen van ICT lokken allerlei grootse toekomstvoorspellingen
uit. Zowel de democratische hemel, als de democratische hel liggen in het
verschiet (zie: Van de Donk en Tops, 1994: 249), In deze paragraaf wordt
geen uitsluitsel gegeven over de vraag welk scenario uiteindelijk werkelijk-
heid wordt Aan de hand van ervaringen in binnen- en buitenland - en onder-
steund door beschouwingen in de literatuur - wordt de betekenis van de poli-
tieke entree van ICT in kaart gebracht. Voor de eerder onderscheiden activi-
teiten in het democratisch proces worden de gevolgen van ICT besproken.
Op sommige punten is de bespreking terughoudend van toon Deze terughou-
dendheid is deels ingegeven door het feit dat de introductie van ICT in de
politiek nog in haar kinderschoenen staat en de technologie een snelle ontwik-
keling doormaakt. De, door de NOTA (1993: 20) geconstateerde dissensus
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over de betekenis van de nieuwe technologie voor het politiek bedrijf, is een
tweede reden om die betekenis met de nodige nuances te omkleden

7.2.1     Articulatie   van  wensen  en  voorkeuren.

De opkomst van ICT heeft betekenis voor de wijze waarop burgers hun poli-
tieke wensen en voorkeuren kenbaar maken In dit kader kan worden gewezen
op de hausse aan opiniepeilingen, die is ontstaan onder invloed van de moge-
lijkheden van ICT. Via steeksproefsgewijze opinieonderzoeken ventileert een
representatief deel de bevolking vrijwel dagelijks haar mening over tal van
onderwerpen Een deel van deze onderzoeken heeft betrekking op politieke
thema's De barometer van NOVA maakte bijvoorbeeld iedere week de opvat-
ting van kiezers over het functioneren van partijen en politici duidelijk
In de politiek wordt op verschillende manieren gebruik gemaakt van de extra
kennis van voorkeuren en wensen van de bevolking. Bij het bepalen van de
strategie van de campagne, het evalueren van politieke beslissingen en bij het
inventariseren van het maatschappeluk draagvlak voor bepaalde voorstellen,
spelen de resultaten van opinieonderzoeken steeds vaker een rol (Van Doorn,
1992: 23).
Het gebruik van opinieonderzoeken als medium voor de articulatie van poli-
tieke wensen en opvattingen is niet geheel onomstreden. Allereerst ventileert
slechts een beperkte groep burgers haar mening Afhankelijk van het 'geluk'
geselecteerd te worden voor een representatieve steekproef, kunnen burgers
hun oordeel geven over politici of actuele onderwerpen. Omdat burgers niet
zelf kunnen beslissen of zij deelnemen, wordt voorts vraagtekens geplaatst bij
de legitimiteit van de uitspraken, zoals deze uit opinie-onderzoeken naar voren
komen (Saris et al, 1992: 8-9) Daarnaast zijn deze onderzoeken een kwalita-
tief arm medium. Zeker wanneer, zoals bij actuele politieke onderwerpen, het
belang van het onderzoek wordt bepaald door de snelheid waarmee het oor-
deel van de bevolking bekend is, leveren de opinie-onderzoeken vaak opper-
vlakkige informatie (Davis en Hersch, 1987: 31). Opiniepeilingen leveren
vooral 'digitale' informatie; alleen voor- en tegenstanders worden gernventari-
seerd Motieven, intensiteit van voorkeuren, mogelijkheden voor consensus-
vorming, opinieonderzoeken beantwoorden dit soort vragen niet
Deze bezwaren ten aanzien van opinieonderzoeken als middel om opvattingen
te articuleren, kunnen door enkele andere toepassingen van ICT worden weg-
genomen. Zo kan worden gewezen op de keuze-enqu6te. Deelnemers aan deze
enqu6te worden geinformeerd over voor- en nadelen van keuzen Omdat
respondenten deze waarderen, ontstaat met een keuze-enqu6te meer duidelijk-
heid over intensiteit van standpunten en afwegingen van voor- en tegenstan-
ders van bijvoorbeeld een autovrije binnenstad van Amsterdam. De informatie
van een keuze-enqu6te is veel rijker dan met een opiniepeiling kan worden
gerealiseerd (Saris et al, 1992: 9-10).
Ook bij discussiegroepen van de Digitale Stad of bij de mailinglist van Groen-
Links hoeven burgers zich niet te beperken tot een reactie op een gestructu-
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reerde vragenlijst, maar kunnen zij hun opvatting uitvoerig beargumenteren
Door hun interactieve capaciteiten bieden deze toepassingen van ICT burgers
mogelijkheden hun voorkeuren en wensen gemotiveerd te articuleren De
interactieve toepassingen staan, zeker in vergelijking met de opinie-onder-
zoeken, echter nog veelal in de kinderschoenen (Abramson et al, 1988) Bo-
vendien zijn deze toepassingen vaak gebaseerd op zelf-selectie. Mensen ne-
men op eigen initiatief deel aan de discussies.15 Door de zelf-selectie blijft het
onduidelijk in hoeverre de geventileerde opvattingen uitdrukking geven aan de
mening van bredere groepen in de samenleving
ICT biedt de bevolking nieuwe mogelijkheden haar oordeel over politieke
thema's kenbaar te maken. Waar in discussies over het functioneren van de
politiek vaak wordt geconstateerd dat de agenda van burgers niet overeen
komt met die van de politici en partijen (zie: Depla en Monasch, 1994b: 19),
lijkt ICT uitkomst te bieden Partijen kunnen door opinieonderzoeken en
interactieve discussies, beter inspelen op de 'stem des volks'. Frantzich (1989:
261) ziet de nieuwe technologie daarom als een belangrijk hulpmiddel voor
politieke partijen om invulling te geven aan hun (veranderende) rol in de
samenleving De PvdA-afdeling Westerpark beschouwt de Teleplus-methode
ook als een instrument om haar maatschappelijke positie te versterken (PvdA,
1994b) Hiermee komt echter slechts 66n kant van de betekenis van ICT naar
voren Doordat burgers via toepassingen van ICT hun opvattingen kunnen
articuleren, kan de positie van politieke partijen en maatschappeluke organi-
saties worden aangetast. Deze intermediaire organisaties spelen van oudsher
een belangrijke rol in de communicatie tussen burgers en bestuur Via hen
articuleren burgers hun opvattingen richting bestuur, terwijl bij het formuleren
van beleidsvoorstellen deze organisaties veelvuldig worden geraadpleegd (Van
Deth, 1992: 425, Koole, 1990: 3). Door de opkomst van ICT heeft de 'inter-
mediaire' functie van politieke partijen en maatschappelijke organisaties aan
betekenis ingeboet Burgers kunnen direct via opiniepeilingen en elektronische
discussies hun opvattingen aan bestuurders kenbaar maken En parlementariers
kunnen met behulp van enqu6tes het draagvlak van hun voorstellen inventari-
seren In dit opzicht zijn toepassingen van ICT niet zozeer een instrument
waarmee politieke partijen hun maatschappelijke positie kunnen versterken,
maar zijn ze concurrenten voor intermediaire organisaties als politieke partijen
(Van de Donk en Tops, 1992: 50)

7.2.2     Communicatie  politici  met  burgers

Met enkele toepassingen van ICT wordt de communicatie tussen politict en
burgers geintensiveerd. Zo wordt de nieuwe technologie ingezet om burgers te
informeren over politieke of gemeentelijke onderwerpen De cd-i Numegen
2025, het informatiesysteem EGIS, de home page van GroenLinks op het
World Wide Web, en de Stemwijzer 1994, zijn hiervan enkele voorbeelden
Ook in meer ondersteunende zin kan ICT de communicatie tussen politici en
burgers bevorderen, de direct mail-actie van GroenLinks is hiervan een voor-
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beeld Met de toepassingen van ICT kunnen burgers beter worden geinfor-
meerd over de politiek Zeker op lokaal niveau, waar burgers vaak te kennen
geven nauweluks bekend te zun met de lokale politiek (Tops et al, 1993: 57-
58), kan dit een belangrijk voordeel zun. Door de extra informatie kan het
profiel van de lokale politiek worden aangescherpt
Aan de stimulering van de informatievoorziening zun echter ook nadelen
verbonden De kans op informatie-overlast wordt groter door de extra stroom
aan politieke gegevens Meer gegevens over de politiek impliceren niet altud
beter geinformeerde burgers (Frissen, 1989: 94-95). De extra informatie die
met cd-i, databanken, en met floppy disks aan de burgers wordt gezonden,
kan wei eens haar doel voorbu schieten. In de informatie-samenleving, waar
volgens Van Cuilenburg (1993: 319) het aanbod van informatie jaarlijks met
10% stijgt, wordt selectiviteit in de informatievoorziening steeds belangrijker
Gerichte campagnes worden noodzakelijk om ontvangers te bereiken met
informatie ICT beschikt over de eigenschappen om deze selectiviteit te reali-
seren Door de constructie van digitale profielen ontstaat inzicht in interesses
en activiteiten van burgers. De overheid en politieke partijen kunnen in hun
campagnes ook gebruik maken van deze profielen, zodat zij delen van hun
achterban kunnen voorzien van de informatie die hun belangstelling heeft
Ook door de ontwikkeling van de kabel kan informatie gerichter worden
verzonden. Er kan een specialisatie optreden, waarbij zendgemachtigden zich
richten op bepaalde doelgroepen. Door 'narrowcasting' kan in de informatie-
uitwisseling tussen burger en bestuur, tussen kiezer en gekozene en tussen
partij-leiding en leden veel 'ruis' verdwunen. Bij de verkiezingen voor het
Europees Parlement  in  1994  zijn voor jongeren enkele specifieke campagnes
georganiseerd Via MTV is speciaal op hen afgestemde informatie over de
Europese verkiezingen uitgezonden. Bij deze voorlichting is ingespeeld op de
kennis en interesses van jongeren. Dergeluke gerichte campagnes vergroten de
kans dat de doelgroep daadwerkelijk wordt bereikt Want, zoals Armstrong
(1988: 112) constateert, hoeven politici door de mogelijkheden van 'narrow-
casting' niet langer hun 'hengel' in de zee uit te werpen, maar kunnen ze
vissen in een aquarium, wanneer zu burgers willen informeren De opkomst
van ICT vergroot zo de kans op een adequater geinformeerde samenleving
Aan de gerichte communicatie zijn echter ook twee gevaren verbonden. Bur-
gers ontvangen alleen nog informatie over de onderwerpen waarin zij zijn
geinteresseerd. Politici kunnen hierdoor verschillende delen van het electoraat
uiteenlopend benaderen Uit het oogpunt van stemmenmaximalisatie kunnen
zij worden verleid om met 'dubbele tong' te spreken Abramson, Arterton en
Orren (1988: 52) citeren Neustadt16 die stelt, dat 'the art of saying different
things to different people is hardly new, but the advent of narrowcasting and
electronic mail will make it easier to do and harder to catch.' Daarnaast be-
staat het gevaar dat een zekere eenzijdigheid in de communicatie tussen poli-
tict en burgers ontstaat. Narrowcasting kan leiden tot een situatte waarin
burgers steeds meer, over steeds minder weten Deze ontwikkeling draagt bu
aan een 'balkanisering' van het publiek (Van de Donk en Tops, 1992: 52)
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Burgers krugen vooral informatie die het eigen wereldbeeld bevestigt Ook
Parker (1973: 635-636) wijst op dit gevaar. Terwijl massamedia altud het
streven naar een algemene maatschappelijke consensus hebben ondersteund,
omdat zij er voor zorgden dat grote delen van de samenleving over dezelfde
soort informatie beschikten, kunnen de mogelijkheden van narrowcasting
resulteren in 'a death of the melting-pot ethic' (Parker,  1973: 636). Abramson,
Arterton en Orren (1988 112) onderstrepen deze conclusie door Salant17 te
citeren, die stelt dat 'a succesfully functioning democracy depends on a com-
mon database for its people Some of the new technologies threaten that
common data base '

7.2.3     Interne  organisatie  politieke  partijen

De opkomst van ICT laat ook de interne organisatie van politieke partijen niet
onberoerd Zo kan worden gewezen op de communicatie tussen landelijke
partij-organen en de leden. Met informatiediskettes, bulletin board systemen of
met pagina's op Internet, kunnen partijen hun teden informeren De informatie
kan actueel zijn omdat wijzigingen snel zon door te voeren Omdat de partij-
leiding de inhoud van diskettes, van (partij)mededelingen op bulletin board
systemen en van pagina's op Internet bepaalt, kan zij de informatievoorziening
naar de leden meer naar de eigen hand zetten. Landelijke partijen kunnen de
toepassingen van ICT daarnaast gebruiken om hun leden gerichter informatie
te zenden De PvdA heeft de beleidsterreinen van haar raadsleden en wet-
houders digitaal geregistreerd Hierdoor kan de partij 'specialisten' op lokaal
niveau informeren over landeluke plannen die 'hun' beleidsveld raken Zo
kunnen discussies en standpunten binnen verschillende geledingen van een
partij op elkaar worden afgestemd. De inzet van ICT kan daarmee leiden tot
een zekere centralisering van verhoudingen binnen partijen. Deze centralise-
ring kan als een neveneffect optreden. De CDA-diskette met het model-ver-
kiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van  1994 is een vorm
van dienstverlening aan lokale afdelingen Bij deze diskette hoeven deze
alleen nog hun eigen plaatsnaam in te vullen om een plaatselijk verkiezings-
programma te hebben Op deze manier worden afdelingen echter verleid het
standaardprogramma over te nemen, zodat het CDA in het gehele land stand-
punten uitdraagt die door de landeluke organisatie zijn geformuleerd
De toepassingen van ICT kunnen op een tweede manier een centraliserend
effect hebben op de verhoudingen binnen politieke partijen Aan de introduc-
tie van informatietechnologie zijn vaak grote kosten verbonden Lokale afde-
lingen beschikken in het algemeen over onvoldoende middelen om een bulle-
tin board systeem op te zetten, grote verkiezingsonderzoeken uit te voeren,
informatie-diskettes te maken, en om grootschalige direct mail-acties te orga-
niseren Vanwege schaalvoordelen, beschikbaarheid van financien en aanwe-
zigheid van vanwege technologische expertise, zullen vooral landeluke orga-
nisaties gebruik maken van de technologische moge'Ukheden De ervaringen
in de VS ondersteunen deze veronderstelling. De nationale organisaties van de
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Democraten en Republikeinen leveren of verhuren tijdens de campagne tech-
nologische diensten aan plaatselijke afdelingen of individuele kandidaten  De
landelijke organisaties hebben zich ontwikkeld tot 'service-vendor-broker
parties' Volgens Frantzich (1989: 266-267) hebben in de VS de landelijke or-
ganisaties van partijen hierdoor meer betekenis gekregen.
Naast centraliserende tendensen zijn ook tegengestelde ontwikkelingen waar-
neembaar (Frantzich  1989: 267) Vooral de miniaturisering van de technologie
zorgen hiervoor De beperkte kosten van de pc brengen ICT binnen het bereik
van lokale afdelingen. Deze kunnen zoals bij de Teleplusmethode, de pc
gebruiken om zelf contact te leggen met kiezers en leden De miniaturisering
van de technologie maakt het voor de landelijke organisatie minder eenvoudig
de informatievoorziening binnen de partij volledig te 'stroomlijnen' Omdat de
technologie decentraal kan worden gebruikt, hebben individuele leden en
afdelingen de mogelijkheid direct te reageren op de informatie van de lande-
luke organisatie. Via een elektronisch netwerk kan de 'basis' zich organiseren
De mailinglist van GroenLinks stelt teden bijvoorbeeld in de gelegenheid hun
eventuele ongenoegen over de fractie breed kenbaar te maken. Bovendien kan
de informatie worden bewerkt Een afdeling die de CDA-diskette ontvangt,
hoeft zich niet te beperken tot het invoeren van de eigen plaatsnaam, maar
kan landelijke standpunten naar eigen inzichten aanpassen Door de decentrale
toepassingsmogelijkheden leidt de inzet van ICT niet zonder meer tot een
centralisering van partu-verhoudingen (zie Frantzich, 1989: 267).
Met toepassingen van ICT kunnen landelijke organisaties de informatievoor-
ziening binnen hun partij beinvioeden. De technologie kan door de partijlei-
ding ook worden gebruikt om zichzelf te informeren Bij het inwinnen van
informatie of het organiseren van discussies hoeft men zich niet langer te
richten op de bestaande partijkanalen Bulletin board systemen, mailinglists en
opiniepeilingen kunnen plaatselijke afdelingen, partijraden en congressen
vervangen als informatiebron Ook voor de besluitvorming zijn politieke
partuen niet meer afhankelijk van de activiteiten van afdelingen. ICT kan
interne referenda ondersteunen, zodat de besluitvorming op een tijdbesparende
en voor alle leden toegankelijke manier kan worden georganiseerd
Voor het verenigingsleven kan de technologie ook gevolgen hebben. Net zoals
bu de Digitale Stad en de mailinglist van GroenLinks kunnen er discussie-
groepen worden gevormd die over specifieke onderwerpen debatteren Ge-
interesseerden kunnen zich hierbij aansluiten Voor het voeren van politieke
discussies binnen partijverband zijn leden dan niet langer aangewezen op
activiteiten van hun afdeling. Zowel voor landelijke partij-organen, als voor
individuele leden vervalt langzaam maar zeker de noodzaak van een sterk
vertakt netwerk van lokale afdelingen
Bogumil en Lange (1991: 71-135) hebben in dit verband een interessant
onderzoek gedaan naar de inzet van ICT bij de Duitse SPD Deze partu heeft
de nieuwe technologie ingezet voor een ondersteuning van administratieve
processen Tegelijkertijd heeft de SPD de technologie gebruikt om de organi-
satie te moderniseren ICT heeft een ondersteunende rol gespeeld om nieuwe
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'Zielgruppen' aan de partij te binden De SPD heeft hiervoor databanken opge-
zet met gegevens over relevante politieke en maatschappelijke onderwerpen
en over personen die hierbij betrokken zijn Deze kunnen zo eenvoudiger
worden betrokken bij vakconferenties Steeds vaker vinden discussies en me-
ningsvorming binnen de SPD plaats in deze functionele verbanden Hierdoor
is de positie van plaatselijke afdelingen enigszins onder druk komen te staan.
de animo om op lokaal niveau actief te worden, is verminderd.
Met de afnemende belangstelling voor de activiteiten van afdelingen, kan het
'verenigingsleven' verschralen Voor politieke partijen hoeft dit overigens
dramatische gevolgen te hebben Allerlei activiteiten waarbij vruwilligers
binnen een partij een belangruke rol spelen, zijn overgenomen door toepas-
singen van ICT (Frantzich, 1989: 267). De technologie versterkt de door
Koole (1992: 407-408) gesignaleerde opkomst van de moderne kaderpartij
Deze partij kenmerkt zich onder andere door een dominante invloed van een
door professionals ondersteunde partijleiding en door een lage organisatie-
graad Alhoewel de vervanging van vruwilligers door toepassingen van ICT
past bij een algemene trend, kan worden gewezen op enkele nadelen. Zo ver-
dwunt met het verenigingsleven de budrage die partijen leveren aan de poli-
tieke socialisatie en mobilisatie van burgers Daarnaast kunnen partijen zonder
de inbreng van vrijwilligers zich gemakkeluker vervreemden van de samen-
leving, waardoor hun positie op term Un wordt aangetast Frantzich (1989:
267) is in dit opzicht heel stellig, 'parties that forget they developed as means
for individuals to affect the personnel and policy of government and become
little more than supervendors may win elections - for a while - but cannot

long maintain themselves.'

7.2.4    Verkiezingscampagnes

De inzet van ICT heeft op verschillende manieren invloed op het verloop van
verkiezingscampagnes Zo verandert de intensiteit en de aard van de informa-
tie die tijdens de campagne aan kiezers wordt verzonden De brieven en
video's bij direct mail-acties illustreren het veranderende campagnemateriaal
De extra informatie kan ook steeds gerichter worden verzonden, zoals reeds is
aangegeven. Door de constructie van digitale profielen kunnen algemene cam-
pagnes worden vervangen door een gedetailleerde informatievoorziening In
de VS worden voor dit doel vaak specifieke commercials op de kabel ge-
bruikt Abramson, Arterton en Orren (1988: 99) bespreken in dit kader de
herverkiezingscampagne van Dukakis als gouverneur van Massachusetts Om
zijn kiezers te mobiliseren voor de plaatselijke bijeenkomsten waarop kandi-
daten voor de partijconventie werden gekozen, ontwikkelde hij verschillende
lokaal georienteerde commercials
De gerichte verkiezingscampagnes sluiten in zekere zin aan bij enkele ontwik-
kelingen in de samenleving De aanhang van partijen heeft een steeds minder
homogeen karakter, ze zijn opgebouwd uit verschillende maatschappeluke
groepen. met uiteenlopende belangen en standpunten (zie: Depla en Tops,
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1992: 387) Voor partijen wordt het hierdoor moeilijk om met campagnes de
gehele achterban te bereiken De digitale profielen van kiezers bieden uit-
komst voor dit probleem Voor verschillende delen van de achterban kunnen
uiteenlopende campagnes worden georganiseerd. Volgens Van de Donk en
Tops (1992: 54-55) kunnen politici hierdoor coalities van uiteenlopende belan-
gen  smeden Zij wijzen hierbu Op Reagan  die  in  1980  aan de macht  is  geko-
men door een 'mede door computer-strategen uitgekiende coalitie van vele
"single issue groups" die aan elkaar waren gerelateerd.'
Gedifferentieerde campagnes kunnen ook resulteren in partuen met een 'Janus-
kop' Waar landelijke media als televisie, radio en kranten bijdragen aan een
uniform beeld van partijen, kunnen partijen met toepassingen van ICT meer-
dere gezichten naar kiezers tonen Voor de electorate positie van een partij
kan dit belangrijke voordelen hebben, zoals Frantzich (1989: 269) met een
voorbeeld uit de VS illustreert. In het tijdperk van de nationale media waren
de Democraten niet in staat de 'Tip O'Neill-Ted Kennedy liberals' af te scher-
men van de conservatieve kiezers in de zuidelijke staten. Met de toepassingen
van ICT kan dit wel 'Liberals' worden vooral ingezet in het noordoosten van
de VS, terwijl meer traditionele politici het beeld van Democraten in de
zuideluke staten bepalen
Alhoewel ze electoraal succesvol kunnen zijn, zijn gedifferentieerde campag-
nes niet zonder gevaren. Volgens Frantzich (1989: 269) kunnen partijen enigs-
zins uit elkaar vallen doordat ieder gevoel voor 'party-responsibility' verdwunt.
Daarnaast hoeven politici niet langer een algemeen perspectief te presenteren.
Doordat kiezers worden aangesproken op hun eigen belangen, verdwijnen de
'verhalen' waarin maatschappelijke belangen worden afgewogen en geinte-
greerd. De capaciteit om deze uiteenlopende belangen met elkaar te verzoenen
en de verschillen te sublimeren in een specifieke definitie van het algemeen
belang, een klassieke functie waarmee de politiek zich onderscheidt van
buvoorbeeld maatschappeluke organisaties, kan hierdoor langzaam maar zeker
worden aangetast (Depla en Tops, 1992: 384).

Ook de rolverdeling in de informatievoorziening van burgers wordt beinvloed
door de opkomst van ICT In campagnes zijn partijen voor een belangrijk deel
afhankelijk van de berichtgeving door de journalisten ICT biedt partijen meer
mogelijkheden de informatievoorziening in eigen hand te houden Naast direct
mail-acties kunnen bulletin board systemen, mailingslists en homepages op
Internet worden gebruikt om geinteresseerden direct te informeren over de
standpunten en activiteiten van een partij. Ook via 06-informatienummers,
zoals  de SP sinds de verkiezingen  van  1994 heeftls, trekken partijen  de  be-
richtgeving naar zich toe In de VS worden satellieten en de kabel gebruikt
om de informatievoorziening meer te controleren (Abramson et al, 1988)
Politici kunnen zendtud kopen op de kabeltelevisie om kiezers te bereiken
Zonder kiezers daadwerkeluk te ontmoeten, kunnen politici direct communi-
ceren met hun kiezers. Met een satellietverbinding hoeft een politicus zich
niet langer in dezelfde staat te bevinden als zijn gesprekpartners. Journalisten
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hoeven niet langer als boodschapper een bemiddelende functie te vervullen
tussen politici en burgers. er kan een 'unmediated politics' ontstaan (Van de
Donk en Tops, 1992: 44)
Omdat de berichtgeving tijdens een campagne niet langer wordt gekleurd door
interpretaties van 'onafhankelijke' journalisten, lijkt ICT een belangrijk hulp-
middel voor partijen Deze eigenschap van de nieuwe technologie is echter
niet zonder gevaren voor de positie van de partuen zelf. Deze zijn niet langer
een noodzakelijke schakel in de communicatie tussen kiezers en gekozenen
Om veel kiezers te bereiken, hoeven politici niet langer te worden onder-
steund door een uitgebreid kader, dat bijeenkomsten in het land organiseert of
al canvassend het electoraat bezoekt. Ze kunnen onafhankelijk van partijen
direct in contact treden met de bevolking Dezelfde toepassingen die partijen
in staat stellen om onafhankelijk van journalisten kiezers te bereiken, kunnen
politici gebruiken om een 'persoonluke' campagne te voeren. De 'Ross Perots'
en de 'Silvio Berlusconi's,19 laten zien dat met behulp van ICT succesvolle
electorale campagnes kunnen worden georganiseerd zonder de steun van grote
gevestigde partij-organisaties (Depla en Tops, 1992: 388). De technologie lijkt
een stimulans voor de 'personalisering van de politiek' (Abramson et al, 1988:
116-117) Ook door de opkomst van opinieonderzoeken kunnen politici een
sterke persoonluk georienteerde campagne voeren In de VS behoorde de
'poll-ster', die zich sterk baseert op de peilingen, tot 66n van de eerste advi-
seurs van individuele kandidaten (Armstrong, 1988) Aan de hand van peilin-
gen kan de poll-ster politici adviseren welke eigenschappen zij wel, en niet
moeten profileren De peilingen kunnen politici ook informeren over de opvat-
tingen van burgers. Hierdoor kan een politicus zonder een coherent program-
ma, maar geadviseerd door de poll-ster en ondersteund door opiniepeilingen,
standpunten verkondigen, die hem electoraal gezien het meeste voordeel
opleveren. De politicus functioneert dan niet meer op basis van een algemeen
politiek programma, maar wordt 'een makelaar in meerderheden' (Van de
Donk en Tops, 1992: 54)
Ten slotte wordt de 'snelheid' waarmee campagne wordt gevoerd, beinvioed
door ICT Doordat de factor 'plaats' steeds minder relevant wordt voor com-
municatie, kunnen politici gedurende een campagneperiode (virtueel) zeer veel
kiezers 'bezoeken' De snelheid waarmee de communicatie kan worden geor-
ganiseerd, is ook van belang voor het overleg en de afstemming binnen par-
tijen. Zo heeft Mondale tijdens de campagne  van   1984 de satelliet gebruikt
om teleconferenties te organiseren. Op deze manier kon hij veelvuldig over-
leggen met zijn medewerkers in de verschillende staten (Abramson et al,
1988: 95-96). De toepassingen van ICT bieden partijen voorts de mogelijkheid
snel te reageren op gebeurtenissen in de campagne Aan de hand van regelma-
tige opiniepeilingen kunnen verschuivende voorkeuren onder het electoraat
snel worden opgespoord. Voor het bepalen van de campagne-strategic zun
deze gegevens van groot belang ICT bieden partijen daarnaast een wapen om
snel te reageren op uitspraken en standpunten van andere partuen Abramson,
Arterton en Orren (1988: 90-93) illustreren dit met de 'opposition research
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group'  (ORG)  van  de Republikeinse Partij  in  de  VS   De ORG kreeg  in  1984
de opdracht zo veel mogelijk informatie te verzamelen over de verschillende
Democratische presidentskandidaten Deze informatie werd opgeslagen in een
databank, die zonder veel kennis van computers gebruikt kon worden Tegen
de tijd dat bekend werd dat Mondale de tegenstander van Reagan was, bevatte
de databank reeds 45000 uitspraken die hij gedurende zun gehele politieke
carri6re had gedaan Doordat een elektronisch netwerk was ontwikkeld, had-
den de lokale campagne-leiders toegang tot de databank Wanneer Mondale
uitspraken deed, die in tegenspraak waren met eerdere uitlatingen, konden de
Republikeinen in het gehele land razendsnel wijzen op zijn inconsistentie en
onbetrouwbaarheid. De Democraten waren niet in staat hierop zelf te anticipe-
ren, omdat zij veel minder kennis van de uitspraken van Mondale hadden dan
de Republikeinen. Het succes van de ORG was dusdanig groot, dat REPNET
is ontwikkeld Dit netwerk, dat functioneert als een e-mail systeem, stelt
Republikeinen in staat allerhande informatie over Democratische politici te
raadplegen (Frantzich, 1989: 211)

7.2.5     Verkiezingen

De toepassingen van ICT lijken een positieve invloed te hebben op de inten-
siteit van politieke participatie.  NOTA  (1993: 38) constateert  dat door infor-
matisering burgers, groepen en organisaties meer en gemakkelijker betrokken
kunnen worden bij politieke menings- en besluitvormingsprocessen. Het is
technisch mogelijk dat burgers zich vanuit hun huiskamer uitspreken over
stellingen die hen bijvoorbeeld via teletekst, televisiescherm of elektronisch
netwerk bereiken (zie: Rutten: 8). Met een afstandsbediening of een telefoon-
toestel zou de gehele bevolking kunnen deelnemen aan stemmingen over deze
stellingen. Met behulp van ICT wordt het mogeluk regelmatig instant-referen-
da te organiseren Informatisering brengt volgens Saris, Nijens en De Ridder
(1992: 6) 'participatie binnen ieders bereik.'
Omdat deze elektronische plebiscieten een reele optie zijn, vervalt de (techni-
sche) noodzakelijkheid van de representatieve democratie Doordat de nieuwe
technologie het raadplegen van de gehele bevolking vereenvoudigt, kunnen
politieke partijen en maatschappelijke organisaties hun representerende functie
verliezen (Van de Donk en Tops, 1992: 40). De bevolking kan in principe
zichzelf gaan besturen en hoeft de beslissingsmacht niet meer over te dragen
aan politieke vertegenwoordigers: ICT zou nieuwe kansen bieden voor directe
democratie Deze veronderstelling is gevoed door enkele populaire publikaties
Volgens bijvoorbeeld Toffler (1980: 445) is voor het eerst in de geschiedenis
een duizelingwekkend scala van mogelijkheden geopend om burgers recht-
streeks te betrekken bij de politieke besluitvorming
Alhoewel vaak wordt geconstateerd dat technologie directe democratie moge-
lijk maakt, zijn ten minste drie kanttekeningen mogelijk.m Allereerst heeft in
de praktijk nog geen enkel officieel elektronisch referendum plaatsgevonden
(Van de Donk en Tops, 1994: 251) Hoewel er buvoorbeeld softwareprogram-
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ma's bestaan om elektronische stemmingen te organiseren21, is het gebruik
hiervan (nog) niet doorgedrongen tot de politieke arena De feitelijke beteke-
nis van ICT voor de verkiezingen, beperkt zich tot de inzet van stemcompu-
ters en enkele produkten, zoals de Stemwijzer'94 en de Politieke Aandelen-
markt waardoor burgers zich kunnen informeren over de verkiezingen Het
karakter van de verkiezingen, noch het aantal verkiezingen wordt echter be-
invloed door deze produkten
Daarnaast is er een meer normatieve kanttekening. Volgens NOTA (1993: 36)
kan directe democratie gemakkelijk ontaarden in het terugbrengen van com-
plexe politieke kwesties tot simpele ja/nee-vragen, waarbij 'het gruze gemid-
delde en de grijze meerderheid een nog groter gewicht krijgen.' De vertegen-
woordigende democratie, met zijn inherente patronen van checks and balan-
ces, overleg en compromisvorming, wordt daarom vaak beschouwd als een
superieure vorm van politieke besluitvorming (Thomassen, 1991: 27) Toepas-
singen van ICT luken van weinig invloed op deze opvatting, ze maken van de
representatieve democratie geen 'sorry substitute for the real thing' (Thomas-
sen, 1993: 33822, Saris et al, 1992: 6). Een laatste relativering heeft betrekking
op de rol van burgers in een directe democratie. De politieke betrokkenheid
van burgers blijft bij deze referenda beperkt tot het periodiek indrukken van
een knopje van de afstandsbediening of het telefoontoestel Volgens Arterton
(1987: 21) blijft stemmen 'a limited notion of participation, whether by means
of a paper ballot, a voting machine, a computer punch card or an electronic
box.' In dit kader wordt wei gesproken van 'push-button-democracy' waarin
voor meningsvorming en publieke discussie nauwelijks plaats is (zie: Van de
Donk en Tops, 1992: 42). De introductie van instant-referenda resulteert zo in
een verschraalde democratie In plaats van de vaak in het vooruitzicht gestelde
'tele-democratie', zouden de elektronische plebiscieten vooral bijdragen aan
een 'tellen-democratie'
De inzet van deze technologie hoeft niet zonder meer te leiden tot passieve
vormen van politieke participatie Interactief gebruik van kabeltelevisie, tele-
foonnetten en van computernetwerken, maakt alternatieve vormen van poli-
tieke discussie en van meningsvorming mogelijk Barber (1984: 274) spreekt
in dit kader van een 'electronic town meeting', terwijl Abramson, Arterton en
Orren (1988 276-280) refereren aan het ideaal' van een 'electronic common-
wealth', waarin grote groepen burgers elkaar informeren, debatteren en con-
sensus zoeken Het Public Electronic Network (PEN) wordt regelmatig ge-
bruikt om dit ideaal te illustreren (zie: Dutton en Guthrie, 1992, Bekkers,
1993: 134-135) In de Amerikaanse stad Santa Monica is met steun van Hew-
lett-Packard dit netwerk ontwikkeld, dat voor de gehele bevolking gratis
toegankelijk is. Burgers met een computer en modem kunnen vanuit hun huis-
of werkkamer 'inloggen' op het PEN Terminals in publieksruimten, zoals
bibliotheken, vergroten de toegankelijkheid van het netwerk, dat op drie
manieren wordt gebruikt. Naast informatie over Santa Monica en gemeente-
luke instellingen, kunnen burgers via het PEN vragen stellen aan het gemeen-
tebestuur en ambtenaren Ten slotte worden op het netwerk zogenaamde



De politieke betekenis van ICT 205

teleconferenties georganiseerd, waarop burgers met elkaar discussieren over
bijvoorbeeld politieke thema's Burgers worden op deze manier betrokken bij
de politieke meningsvorming Tegelijkertud kunnen burgers via de elektroni-
sche discussies de agenda van de politiek beinvioeden. Zo is op het PEN een
discussie over de positie van daklozen gevoerd Deze discussie, waaraan ook
daklozen deelnamen, heeft geresulteerd in een actiegroep die met het gemeen-
tebestuur in overleg trad over voorzieningen voor daklozen
Het interactief gebruik van ICT wordt vaak positief gewaardeerd Volgens
Barber (1984: 276) heeft het 'great potential for equalizing acces to informati-
on, stimulating participatory debate across regions, and encouraging multi-
choice polling and voting informed by information, discussion, and debate'
Omdat grote groepen mensen actief kunnen deelnemen aan politieke discus-
sies, is Mendel (1992: 30) van mening dat de interactieve toepassingen een
goed instrument zijn om de democratie te verdiepen. Bij het ideaal van een
'electronic commonwealth' kunnen desondanks twee kanttekeningen worden
geplaatst. Indien wordt gepoogd zo veel mogelijk burgers te bereiken, worden
de ICT-toepassingen ingezet als massamedia Hiermee krijgen deze toepassin-
gen een vrij ongericht karakter Dit heeft gevolgen voor de aard van de elek-
tronische publieke discussies, ze zijn vaak vrij algemeen en hebben een vluch-
tig karakter Dit probleem kan worden opgelost door de deelname te beperken
tot een groep mensen die op 66n of andere manier een relatie hebben. Op
elektronische netwerken en bulletin board systemen bestaan vaak reeds aparte
discussiegroepen die zich richten op specifieke thema's, en waarbij een mode-
rator het verloop van de discussie bewaakt. Hiermee ontstaat echter een ander
probleem. Want wie bepaalt de agenda van deze discussiegroepen, wie bepaalt
wie mee mag doen en wie bewaakt het verloop van de discussies? Met het
organiseren en reglementeren wordt het voor buitenstaanders moeilijker deel
te nemen aan- en invloed uit te oefenen op het verloop van de elektronische
discussies Barber (1984: 274) wijst op het gevaar dat elektronische discussies
gemakkelijk te manipuleren zun door elites en door maatschappeluke belan-
gengroepen Volgens Van de Donk en Tops (1992: 47) moet daarom ook niet
worden verwacht 'dat de elektronische 'town-meetings' zonder meer leiden tot
grotere gelijkheid van en toegang tot participatie-mogelijkheden.' Daarnaast is
de deelname aan de (experimenten met) elektronische discussies vaak zeer
beperkt Op ruim duizend uitzendingen van Berks Community Television, dat
door Tops en Van de Donk (1992: 46) als voorbeeld van het interactieve
gebruik van ICT is beschreven, hebben in 1990 6500 mensen gereageerd  Op
grond van dit soort ervaringen, mag worden betwijfeld of van ICT een grote
mobiliserende werking uitgaat Het is zeer de vraag of mensen door interac-
tieve participatie-mogelijkheden worden verleid zich massaal te mengen m
politieke discussies. Tops (1994: 184) heeft deze vraag reeds beantwoord. Hij
is van mening dat met ICT geen politieke gemeenschap kan worden gecreeerd
indien de wil daartoe ontbreekt
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7.2.6  Parlementaire werkzaamheden

ICT heeft ook de weg naar het parlement gevonden De technologie heeft in
verschillende opzichten betekenis voor de parlementaire verhoudingen. De
verhoudingen binnen het parlement ondergaan veranderingen Door de toepas-
singen als het PARAC en Parlis wordt parlementaire informatie minder
schaars Het strategisch belang van de informele netwerken van ervaren ka-
merleden neemt hierdoor af Nieuwe kamerleden zijn voor de informatie over
politieke processen en de werkzaamheden van het parlement minder afhanke-
lijk van deze netwerken, men kan een beroep doen op PARAC en Parlis Er
ontstaan meer gelijkwaardige verhoudingen in het parlement
Het Amerikaanse Congres kan als voorbeeld dienen Volgens Parker (1973:
633) is de komst van geautomatiseerde informatiesystemen daar lange tijd
'resisted by present congressional leadership because it would tend to distri-
bute information advantage (and power) of those presently in control by
reason of seniority.' Toen dit verzet eenmaal was gebroken, heeft de techno-
logie bijgedragen aan een democratisering van de verhoudingen in het Con-
gres. 'The upgrading of Congress's information sources and technology swept
away  "the old boy networks"' (Frantzich 1982: 236-244). Snellen (19923 en
1992b) wijst op de gevolgen die de inzet ICT kan hebben  voor de verhoudin-
gen tussen volksvertegenwoordiging en uitvoerende macht. Naar zijn mening
kan het parlement 'de mogelijkheden van de informatietechnologie benutten
om zijn toezicht op het overheidsapparaat te versterken en daardoor zijn
democratische effectiviteit te vergroten' (Snellen, 1992a: 316). Ook de NOTA
(1993: 44) is van mening dat de informatietechnologie kan worden 'ingezet ter
vergroting van de informatiemacht van het parlement als geheel, en ter verbe-
tering van de taakuitoefening van individuele parlementariers.' Het Nederland-
se parlement zou een voorbeeld kunnen nemen aan het Amerikaanse Congres,
dat informatietechnologie gebruikt om zijn 'oversight-functie' inhoud te geven
Laat de Tweede Kamer dit achterwege, dan zouden de gevaren van een bu-
reaucratisering en van een disciplinering van de politiek niet kunnen worden
afgewend (Snellen, 1992a: 307-316). In deze lijn is de kritiek van parlementa-
riers op de invloed van de CPB-berekeningen op de kabinetsformatie interes-
sant Deze invloed is in de redenering van Snellen (1992a: 314-315) alleen
terug te dringen wanneer de volksvertegenwoordiging gebruik gaat maken van
informatietechnologie. Met simulatiemodellen, profielen, en met afhandelings-,
expert- en controlesystemen zou het parlement beter in staat zun om de poli-
tieke grondslagen en de hoofdlijnen in het politiek debat te bepalen Indien
het parlement de technologie negeert, bepalen volgens NOTA (1993: 26)
modellen en cijfers het politiek debat 'zonder dat voldoende inzicht bestaat in
de gehanteerde veronderstellingen.'
Hagelstein (1992: 259-260) pleit daarom voor de parlementaire inzet van
informatietechnologie Naar zijn mening dient deze inzet wei aan te sluiten bij
de informatiebehoeften van kamerleden In een tijdperk waar zij worden over-
spoeld met informatie23 ligt die behoefte niet in het ongericht vergroten van de
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parlementaire informatiestroom Het voormalige kamerlid Faber (1985: 51)
wijst op de overdaad aan informatie, waarmee parlementariers worden gecon-
fronteerd. Hierdoor verandert de behoefte van kamerleden Want, zoals Frant-
zich (1982: 13) constateert, 'members of Congress are not faced with a lack of
information, but with a problem of selectivity'. De inzet van de ICT in het
parlement zou volgens Hagelstein (1992: 260) dit probleem van politici moe-
ten verlichten

Niet alleen de verhoudingen binnen het politiek systeem, maar ook die tussen
samenleving en parlement veranderen Politici kunnen met behulp van toepas-

singen van ICT steeds meer informatie vergaren over ontwikkelingen in de sa-
menleving De technologie kan politici volgens McLean (1989: 148) meer
bewust maken van maatschappelijke vraagstukken, waardoor de band tussen
kiezer en gekozene wordt versterkt Volgens Arterton (1987 24) kan de
technologie 'be useful in putting representatives in direct contact with their
constituents ' In dit kader kan worden gewezen op de betekenis van opinie-
peilingen, die ook buiten verkiezingstijd worden gehouden De politici kunnen
zich aan de hand van de onderzoeksresultaten op de hoogte stellen van vraag-
stukken die veel burgers raken Dit inzicht kunnen zij gebruiken om prioritei-
ten in hun tijdsbesteding aan te brengen Zo kan door opiniepeilingen de
agenda van de politiek beter worden afgestemd op die van de bevolking Een
afstemming waardoor een meer responsieve, representatieve democratie ont-
staat, zodat kiezers zich meer herkennen in 'hun' politici (Van de Donk en
Tops, 1992: 43-44) Opiniepeilingen zun in dit opzicht een belangrijk gereed-

schap van een modern politicus
Ook dit instrument kan zijn meester echter gaan overheersen. De uitkomsten
hiervan kunnen de activiteiten en standpunten van politici volledig gaan do-
mineren Zeker in verkiezingstijd kunnen politici door de over elkaar heen
buitelende opiniepeilingen alleen nog reageren op weer een enqu6te (Depla en
Tops, 1992: 384) Er ontstaat een 'issue-democratie', waarin populistische
partijen meer kansen zouden hebben dan beginselpartijen De 'waan van de
peiling' gaat de politieke besluitvorming domineren, waardoor nauwelijks nog
tUd rest voor reflectie, bezinning, onderhandeling, overleg, afweging en con-
sensusvorming
Bovendien kan de constante stroom van opiniepeilingen de autonome positie
van de parlementariers uithollen Volgens Van de Donk en Tops (1992: 44)
dringen uitkomsten van opiniepeilingen zich steeds meer op aan politici Zij
betwijfelen of een politicus nog wel straffeloos de uitslag van een peiling kan
negeren Er kan een peilingsdemocratie ontstaan waarin parlementariers niet
langer gevolmachtigden, maar lasthebbers van het electoraat zijn De wil van
de meerderheid, zoals deze naar voren komt in peilingen, wordt bepalend voor
het handelen van politici Zeker waar, onder invloed van massamedia, politici
in een glazen huis functioneren, ontstaat in het parlementair spel steeds min-
der ruimte voor discussie en afweging van argumenten. Abramson, Arterton
en Orren (1988: 77) karakteriseren deze ontwikkeling als de afnemende bete-
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kenis van de 'wiggle room' voor de parlementaire besluitvorming. Van de
Donk en Tops (1992: 54) citeren in dit verband Bevan die constateert dat
opiniepeilingen 'de poezie' uit de politiek hebben gehaald
De opkomst van ICT kan ten slotte de cultuur binnen het parlement be-
invloeden. Ze wordt met toepassingen van ICT de 'bereikbaarheidscultuur' in
de politiek versterkt Met een semadigit, modem, draagbare telefoon, fax en
met een antwoordapparaat is een politicus altijd bereikbaar (zie: Van Duk,
199la  32) Een politicus kan met alle technische diensten en produkten altijd
op de hoogte worden gebracht van relevante politieke ontwikkelingen. Het op
de hoogte 'kunnen' zijn, impliceert daarbu steeds vaker op de hoogte 'moeten'
zijn Een politicus kan zich steeds minder gemakkelijk (even) onttrekken aan
ontwikketingen in de politiek

7.2.7    Voorbereiding  van  beleid

De opkomst van ICT is op verschillende manieren van betekenis voor voorbe-
reiding van het beleid. Zo luken de toepassingen van ICT van invloed op de
kwaliteit van beleidsvoorstellen Maatschappelijke ontwikkelingen kunnen met
toepassingen van ICT veel sneller en nauwkeuriger in kaart worden gebracht
STEAM in de gemeente Dordrecht is hiervan een voorbeeld Volgens Bekkers
(1993: 130-131) beschikt de informatietechnologie over de capaciteit om
transparantie te vergroten. De inzet van ICT vergroot de kennis over aard,
oorzaken en oplossingen van bepaalde maatschappelijke vraagstukken De
kerncijfers stellen de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld in staat om een
adequaat beeld van de maatschappelijke positie van minderheden te krijgen.
Hierdoor kunnen beleidsontwerpers eenvoudiger gefundeerde maatregelen
voor deze groepen voorstellen. De toegenomen kennis kan het niveau van
beleidsontwerpen bevorderen, waardoor de efficientie en effectiviteit van het
voorgenomen beleid groter worden Volgens Frissen (1992b: 180) versterkt
de beschikbaarheid van ICT de mythe van een rationele beheersing
Hiermee is slechts 66n kant van de medaille belicht Bekkers (1993: 137-138)
is van mening dat de opkomst van ICT leidt tot een revival van de cyberne-
tische sturingsambities Meer weten leidt tot betere beleidsvoornemens, zo
luidt de veronderstelling Of leidt meer weten vooral tot meer voornemens?
Volgens Bos en Groenveld (1987: 14) bestaat de kans dat departementen en
politici op grond van de illusie van betere informatie vaker overgaan tot plei-
dooien voor overheidsinterventies Allerlei barri6res voor een effectief beleids-
proces, die samenhangen met de beperkte informatieverwerkende capaciteit
van individuen en organisaties, lijken te worden geslecht door toepassingen
van ICT Informatisering stelt de sturende organisatte in staat om een ogen-
schunluk volmaakt en omvattend inzicht te krijgen in maatschappelijke ont-
wikkelingen (Bekkers, 1993: 317) Niets lukt een effectieve overheidsinter-
ventie in de weg te staan Volgens Van de Donk en Snellen ( 1989: 174) wint
met de opkomst van ICT het beeld van het openbaar bestuur als 'cockpit van
de samenleving' weer aan kracht
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Op grond van twee case-studies onderschrijft Bekkers (1993: 317) deze con-
clusie Desondanks is hu van mening dat de informatietechnologie ook ge-
bruikt kan worden voor sturing die is gebaseerd op erkenning van wederzijdse
afhankelijkheden, gemeenschappelijke beeldvorming en het streven naar co-
produktie van beleid Bij deze nieuwe vormen van sturing, tot uitdrukking
komend in de metafoor van de netwerkstaat, wordt vooral gebruik gemaakt
van de interactieve of communicatieve eigenschappen van ICT Bekkers
(1993: 324) wust hierbij op ontwikkeling van de netwerktechnologie, waar-
door centrale organisaties eenvoudiger processen van decentralisatie kunnen
ondersteunen
Door de extra gegevens die door ICT beschikbaar komen, lijkt het informa-
tietekort in het beleidsproces te verminderen. Danziger en Kling (1982: 168-
169) plaatsen kanttekeningen bij deze veronderstelling. Zij constateren dat 'alt-
hough information in general tends to reduce uncertainty, many of the possi-
ble uses of computerized information in the policy process might actually
increase uncertainty.' De informatietechnologie stimuleert vooral zogenaamde
'data-wars' waarin actoren informatie gebruiken als hulpmiddel in hun
(bureau-)politieke strijd. Meyer (1994: 128) geeft voorts aan dat de informatie
die ICT oplevert voor het beleidsproces, eenzijdig van aard is. Informatiesys-
temen zijn veelal ontwikkeld in een 'technisch-bureaucratische setting' De
systemen - en de daarin opgeslagen informatie - weerspiegelen voor een
belangrijk deel de veronderstellingen van bureaucratische organisaties De
wijzen waarop informatiesystemen of rekenmodellen ontwikkelingen in kaart
brengen, drukken daarom een ambtelijk perspectief uit. Voor derden wordt het
steeds moeiluker 'hun' informatie in te brengen in het beleidsproces. Meyer
(1994: 128) constateert dat betrokkenen steeds minder gemakkelijk invloed
kunnen uitoefenen op de agendavorming Omdat informatiesystemen de ur-
gentie van maatschappelijke vraagstukken bepalen, kunnen burgers vaak
alleen reageren op de voorstellen die op basis van deze systemen reeds zijn
ontwikkeld.
Ook de rol van politici bij de voorbereiding van het beleid verandert onder
invloed van de inzet van geautomatiseerde informatiesystemen. Volgens
Frissen (1992b: 192) stelt ICT het ambtelijk apparaat in staat de agendavor-
ming te domineren De ruimte voor politieke afwegingen wordt steeds kleiner
Omdat kerncijfers achterstandsposities nauwkeuriger in kaart brengen, en
CPB-modellen effecten van beleidsvoornemens exacter berekenen, wordt het
voor politici steeds rninder eenvoudig om hun ideologisch 'gekleurde' voor-
keuren een rol te laten spelen in de beleidsvoorbereiding. De politiek wordt zo
door de technologie gedisciplineerd
Deze ontwikkeling wordt volgens Frissen (1992b: 192) versterkt doordat de
'neutrale' techniek schijnbaar 'objectieve' gegevens genereert Meyer (1994:
129-130) wijst ook op de buzondere status van de informatie die door bij-
voorbeeld computers wordt verkregen Deze informatie lijkt 'belangeloos' tot
stand te zijn gekomen Bovendien is ze in grote hoeveelheden beschikbaar, en
kan ze in vele combinaties worden geleverd en gebruikt Voorts is ze bewerkt
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met behulp van methoden en technieken die als wetenschappelijk te boek
staan Door deze kenmerken wordt volgens Meyer (1994: 130) bij de agenda-
vorming vaak prioriteit gegeven aan informatie uit computers. Andersoortige
informatie - zoals persoonlijke ervaringskennis, kwalitatieve informatie, ge-
gevens die door belangengroepen en politieke standpunten - verdwijnt naar de
achtergrond Computerinformatie diskwalificeert deze vormen van informatie
(Meyer, 1994: 129). Naast 'winst', treedt ook 'verlies' aan informatie op door
inzet van ICT (Van de Donk en Snellen, 1989: 178).

7.2.8    Implementatie  van  beleid

De inzet van ICT in het democratisch proces heeft zich in eerste instantie
geconcentreerd in de uitvoerende fase van het beleidsproces (CCOI, 1990:
14). Allerlei routinematige uitgevoerde activiteiten zijn ondersteund of over-
genomen door toepassingen van ICT. Dit heeft enkele gevolgen gehad voor de
wijze waarop het overheidsbeleid wordt uitgevoerd. Zo kan worden gewezen
op de verhouding tussen uitvoerende organisatie en haar clienten. Met de inzet
van de ICT lijkt de dienstverlening te zun verbeterd (Huppes, 1988: 2). Met
'civic service centers' kunnen vragen van burgers sneller worden behandeld.
Voor de opzet van deze centers, waarin multifunctionele overheidsloketten
zijn geintegreerd, is de aanwezigheid van informatietechnologie een belang-
rijke voorwaarde. Volgens Huppes (1988: 2) wordt nieuwe communicatietech-
nieken ook de overheidsvoorlichting aan burgers verbeterd. Het Eindhovense
informatiesysteem EGIS en de interactieve cd Nijmegen 2005 zun hiervan
twee voorbeelden.
Ook de ontwikkeling van expertsystemen als TESSEC, wordt vaak ten dele
gerechtvaardigd met een verwuzing naar kwaliteit van dienstverlening. Door-
dat de expertise van mensen wordt vervangen door die van een machine,
zouden de onvermijdelijke menselijke fouten in de uitvoering worden voor-
komen (Van de Donk, 1990: 144). Daarnaast neemt de rechtsgelijkheid van
clienten toe. De toekenning van uitkeringen wordt minder afhankelijk van de
ambtenaar die de aanvraag behandelt Bovendien krijgen burgers door expert-
systemen of door afhandelingssystemen sneller uitsluitsel over hun aanvraag
(Snellen, 1989: 39). Door SAGITTA is de verwerking van een importvergun-
ning enorm versneld.
De inzet van de technologie heeft niet alleen betekenis voor clienten, maar
ook voor medewerkers van overheidsinstellingen De werkdruk van de amb-
telijke organisatie kan worden verminderd door afhandelingssystemen Hierbij
kan de aandacht in de ambteluke werkzaamheden verschuiven. De technologie
speelt vooral een rol bu de verwerking van standaardgevallen. Een expertsys-
teem neemt de zogenaamde 'gladde gevallen' voor zon rekening, waardoor
menseluke experts zich kunnen concentreren op de afhandeling van de moei-
luke aanvragen voor bijvoorbeeld uitkeringen (Van de Donk, 1990: 144). Met
de technologie kan zo de arbeidsvreugde van ambtenaren toenemen
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De inzet van technologie vergroot de klantvriendelijkheid en lijkt een posi-
tieve invloed te hebben op de werkdruk en op de arbeidsvreugde van het
ambtelijk apparaat Hiermee is echter slechts 66n kant van de medaille belicht.
Scheepers (1994: 352) constateert dat door de inzet van ICT bu Gemeenteluke
Sociale Diensten (GSD) de positie van de clienten is verzwakt Doordat tech-
nische systemen het functioneren van contactambtenaren gedeeltelijk regule-
ren, wordt het voor clienten minder eenvoudig hun eigen situatie op de voor-
grond te plaatsen. De bustandsmaatschappelijk werkers worden minder ont-
vankelijk voor de inbreng van clienten. Van uitkeringsgerechtigden wordt een
grotere bureacuratische competentie verwacht (Scheepers, 1991: 151)
Ook de verhoudingen binnen het apparaat ondergaan enkele veranderingen
Volgens Frissen (1992b: 180-181) vereist inzet van ICT een zekere standaar-
disering en formalisering van organisatorische processen Deze eisen laten hun
sporen na in het functioneren van ambtelijke organisaties Scheepers (1994
3 50)  constateert dat contactambtenaren  bu  GSD's een grotere zeggenschap  en
controle ervaren van staf en middenkader Doordat gegevens van bijvoorbeeld
uitkeringsaanvragen elektronisch worden verwerkt, hebben staf en middenka-
der sneller de beschikking over deze informatie De contactambtenaren, in
casu de bijstandsmaatschappeluk werkers, verliezen voor een deel hun infor-
matie-monopolie. De wijze waarop de contacten met de clienten verlopen, kan
eenvoudiger worden gecontroleerd Snellen (1989: 41) constateert dat de
beleidsvrijheid van uitvoerende ambtenaren onder druk is komen te staan
Volgens Van de Donk (1990: 145) brengt de elektronische beleidsuitvoering
het beeld van de 'surveillance-bureaucratie' dichterbu

De inzet van ICT is ook van invloed op de verhouding tussen bureaucratie en
politiek De extra informatie die over de uitvoeringspraktuk beschikbaar komt,
maakt het politieke organen eenvoudiger uitvoerende organisaties te controle-
ren (Frissen, 1992b: 193). Door de technologie kunnen deze organisaties zich
voorts gemakkeluker verzelfstandigen (Frissen et al, 1992) Met ICT kunnen
politieke organen op 'afstand' worden geinformeerd over de wijze waarop
verzelfstandigde organen hun taak uitvoeren (Bekkers, 1993: 324). Zo maakt
ICT een vernieuwing van de structuur van de overheidsorganisatie mogeluk
(Huppes, 1988: 2). In plaats van een organisatorische piramide kan het open-
baar bestuur een archipel worden, waarvan de verschillende eilanden met
elkaar zijn verbonden door bruggen van communicatie en gemeenschappelijke
informatiesystemen Bovendien neemt met ICT de informatie over de uitvoe-
ring van wetteluke maatregelen toe. Omdat de transparantie van de uitvoe-
ringspraktijk groter wordt, kunnen politieke organen sneller en beter kennis
nemen van de uitvoering van beleid. Ten slotte lijken politieke organen met
elektronische systemen gegarandeerd van een stipte en loyale uitvoering van
maatregelen, die zu hebben vastgesteld (zie: Van de Donk, 1990: 145), Het
gebruik van ICT in de beleidsuitvoering lijkt zo bij te dragen aan zeker her-
stel van het primaat van de politiek
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Frissen (1992b: 193) wijst echter op ander mogelijke ontwikkeling. De inzet
van ICT in beleidsuitvoering stelt eisen aan de besluitvorming. Allereerst kan
worden gewezen op de gevolgen voor het karakter van de politieke beslissin-
gen. Volgens In 't Veld (1989: 153) verlangt een technisch afhandelingssys-
teem ondubbelzinnige regelgeving, ambiguiteit moet zo veel mogelijk worden
vermeden. Daarnaast moet de complexiteit van maatregelen worden geredu-
ceerd Geautomatiseerde afhandelingssystemen zun bij de uitvoering van
overheidsmaatregelen vooral geschikt om eenvoudige bewerkingen massaal en
snel uit te voeren. Op grond van een studie naar de totstandkoming van de
Wet Studiefinanciering constateren Van de Donk, Frissen en Snellen (1990:
17) dat de ontwikkelaars van het geautomatiseerde afhandelingssysteem voort-
durend hebben aangedrongen op een vereenvoudiging van wet- en regelge-
ving Met name individualiserende bepalingen zouden zo veel mogeluk ach-
terwege moeten blijven Naast de aard van de overheidsmaatregelen, zou ook
het aantal momenten waarop beslissingen worden genomen, worden beinvloed
door ICT Zeker als de ontwikkeling van een afhandelingssysteem tijdrovend
en kostbaar is geweest, kunnen aanpassingen in regelgeving niet zonder meer
direct worden doorgevoerd Door het gebruik van technische systemen bij de
uitvoering van overheidsmaatregelen wordt de ruimte voor politieke interven-
ties beperkt In dit opzicht disciplineert de technologie de politiek (Van de
Donk et al, 1990: 3) Volgens Frissen (1992b: 193) draagt ICT in dit opzicht
niet bij aan een herstel-, maar leidt ze eerder tot een verdere uitholling van
het primaat van de politiek

7.2.9  Evaluatie van beleid

Door toepassingen van ICT komen gegevens over de beleidspraktijk sneller
beschikbaar. Dit heeft op verschillende manieren betekenis voor de wijze
waarop het overheidsbeleid kan worden geevalueerd Zo neemt het controle-
potentieel van overheidsorganisaties toe. Zo kan het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid met gegevens uit de databank van Bestuurlijke
Eenheden onderzoeken of deze bedruven doelmatig en doeltreffend functione-
ren (Bekkers, 1993: 195). Daarnaast kan met monitorsystemen naleving van
overheidsmaatregelen worden gecontroleerd. De koppeling van informatiebe-
standen geeft het openbaar bestuur ook meer mogelijkheden om handhaving
van rechtsregels te controleren. Door de bestanden van de sociale diensten te
vergelijken met die van de belastingdienst of de het ziekenfonds, is het ge-
makkelijker fraude met uitkeringen op het spoor te komen
Naast extra controle kunnen door de inzet van ICT de effecten van het over-
heidsbeleid sneller en vollediger worden gecontroleerd Geautomatiseerde
informatiesystemen leveren in relatief korte tijd veel gegevens waarmee de
effecten van maatregelen en mogelijke knelpunten in het beleidsproces kunnen
worden geinventariseerd. Met het IBS kunnen buvoorbeeld grote hoeveel-
heden belastingaangiften met elkaar worden vergeleken. Hierdoor neemt de
kennis over de effecten van bepaaide belastingmaatregelen toe Bovendien kan
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'pro ante' de betekenis van bepaalde voorstellen worden geevalueerd. Voorts
kunnen met grote geautomatiseerde registratiesystemen eenvoudig kengetallen
worden ontwikkeld Verschillende registraties kunnen aan elkaar worden
gekoppeld, zodat 'nieuwe' informatie ontstaat. Deze nieuwe informatie biedt
een extra inzicht in bijvoorbeeld de maatschappelijke positie van bevolkings-
groepen of ontwikkelingen op beleidsterreinen. Zoals Huigen en Schalken
(1994: 183) hebben geconstateerd, maakt ICT het mogeluk om regelmatig
kengetallen te presenteren Hierdoor kunnen kengetallen worden gebruikt om
beleidsmaatregelen te evalueren. Bij de evaluatie hoeft niet alleen gebruik te
worden gemaakt van gegevens van gemeentelijke diensten. Door toepassingen
van ICT zijn de benodigde tijd en kosten om opinieonderzoeken te organise-
ren, sterk gereduceerd. Dit maakt het mogeluk om de oordelen van burgers
over het gevoerde beleid te betrekken bij de constructie van kengetallen
(Huigen en Schalken, 1994: 185)
Doordat door ICT beleid gemakkelijker kan worden geevalueerd, kan het
leervermogen van de overheid toenemen. Meyer (1994: 129) wijst echter op
een belangruke beperking van de kennis die door geautomatiseerde informa-
tiesystemen wordt gegenereerd. De informatiesystemen zijn veelal ingebed in
het bestaande beleid. De informatie is vooral relevant voor het optimaliseren
van het bestaande beleid. Problemen die haaks staan op de premissen van dit
beleid, worden door geautomatiseerde informatiesystemen minder snel erkend.
Deze veronderstellingen van beleid kunnen door de informatiesystemen nau-
welijks ter discussie worden gesteld. Waar dit laatste element belangrijk
onderdeel vormt van de beleidsevaluatie, kan volgens Meyer (1994: 129)
worden gesteld dat de inzet van geautomatiseerde informatiesystemen het
totale leervermogen van het openbaar bestuur aantast
Een ander bezwaar ten aanzien van het gebruik van ICT bu de evaluatie van
beleid heeft betrekking op privacy van burgers. Om naleving van wettelijke
maatregelen te controleren of kengetallen te construeren, worden informatie-
bestanden aan elkaar gekoppeld. Hierdoor ontstaat een vrij nauwkeurig inzicht
in de positie van burgers. Het openbaar bestuur is zo beter m staat om burgers
te controleren (Kuitenbrouwer, 1992: 268).

Conclusie
De inzet van ICT heeft betekenis voor de verschillende kernactiviteiten in het
democratisch proces. De activiteiten ondergaan veranderingen. Deze veran-
deringen, die in dit hoofdstuk zijn beschreven, ondersteunen een aantal ont-
wikkelingen in het democratisch proces, of zetten deze in gang.  Zo zijn
intermediaire organisaties een minder noodzakelijke schakel tussen burger en
bestuur De gerichte politieke informatievoorziening zorgt voor beter getnfor-
meerde kiezers, maar leidt ook tot een zekere balkanisering van het electoraat.
Politieke partijen kunnen zich ontwikkelen tot moderne kaderpartijen, waarin
vooral functionele verbanden actief zijn. Gelijktijdig kunnen politici zonder
grote partijorganisaties electorale successen boeken. De technische barri6res
voor vormen van directe democratie zun voor een belangrijk deel weggeno-
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men. Burgers krijgen ook nieuwe elektronische mogelijkheden om zich actief
te mengen in politieke discussies. De verhoudingen binnen het parlement
kunnen zich democratiseren De representatieve democratie kan responsiever
worden, omdat parlementariers meer kennis hebben over opvattingen en
wensen van burgers Door het gebruik van geautomatiseerde informatiesys-
temen kan het voor burgers echter ook moeilijker worden om invloed uit te
oefenen op de wijze waarop maatschappeluke vraagstukken worden aange-
pakt De toegenomen transparantie van de samenleving kan voorts leiden tot
een herleving van oude sturingsambities. Tegelijkertijd kunnen vormen van
co-produktie van beleid worden gestimuleerd. De toegankelukheid van het
ambtelijk apparaat kan verminderen, terwijl de kwaliteit van de dienstver-
lening toeneemt Het primaat van de politiek kan worden hersteld door de
grotere transparantie van de uitvoeringspraktijk; tegelijkertijd kan de politiek
worden gedisciplineerd door de eisen van die de gebruikte techniek in deze
praktuk stelt Daarnaast kunnen overheidsorganisaties worden verzelfstandigd
en kunnen uitvoerende organisaties over een grotere autonomie gaan beschik-
ken, omdat een piramidale opbouw van het openbaar bestuur minder nood-
zakelijk is. Met maatschappeluke kengetallen kunnen daarbu de prestaties van
uitvoerende organisaties worden gevolgd. Op deze manier kunnen ook de
effecten van het overheidsbeleid in kaart worden gebracht. ICT maakt het
eenvoudiger om bij deze evaluatie informatiebestanden aan elkaar te koppelen,
zodat een kwalitatief completer beeld van de maatschappeluke effecten ont-
staat. Tegelijkertijd staat door deze koppeling de privacy van burgers enigs-
zins onder druk.
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Noten bij hoofdstuk 7

1.         Om ICT of nieuwe media te omschrijven, geven Abramson, Arterton en Orren (1988:
5)  ook  aan  wat zij onder de traditionele media verstaan: 'broadcast television', radio,
dagbladen, tijdschriften, telefoon en telegraaf.

2.    Alhoewel ze duidelijk de integratie tussen communicatie-middelen en computers
uitdrukken, zijn aan het gebruik van de begrippen nieuwe media en ICT een belangrijk
nadeel verbonden. Zoals uit de definitie van de Tilburgs/Rotterdamse onderzoeksgroep
naar voren kwam, zijn aan de inzet van de nieuwe technologie bepaalde sociale pro-
cessen verbonden. In de term 'informatisering' komt de procesmatig betekenis van de
nieuwe technologie tot uitdrukking. Een gelijksoortige begrip kan niet op basis van
'nieuwe media' of 'ICT' worden geformuleerd.

3.                 Armstrong  is  als politiek adviseur actief geweest  voor de Republikeinse Partij.
4. Volgens Frissen (1989: 95) kan beter van gegevensoverlast worden gesproken.
5.     Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1989 zijn de Wen van het telepanel na het

lijsttrekkersdebat ondervraagd. Binnen 25 minuten werd duidelijk dat Ria Beckers de
verliezer van het debat was; maar liefst 30% van de mensen die van plan waren
geweest op GroenLinks te stemmen, zag er na het zien van het debat van af (Van
Doorn, 1992: 21).

6.      Uit gesprek met dhr. Van Doorn, gevoerd in het vootjaar van 1992. Van Doorn was
destijds werkzaam bij het NIPO.

7. Opinieonderzoeken maken duidelijk dat de ene eigenschap (snelheid) een andere eigen-
schap (hoeveelheid informatie) van ICT versterkt. Door de snelheid waarmee in het
computertijdperk onderzoek kan worden uitgevoerd, worden er meer uitgevoerd en
komen meer onderzoeksresultaten beschikbaar. Dit geldt ook voor de direct mail-
acties. Volgens Abramson, Arterton en Orren (1988: 93-94) kunnen door de techno-
logie tussen 7.000 en 12.000 brieven worden geproduceerd. Hierdoor is de verleiding
om dergelijke mail-acties te organiseren veel grote geworden.

8.       In de VS heeft de kabel geleid tot de opkomst van abonnee-televisie. Hierdoor zijn de
mogelijkheden van gerichte informatievoorziening sterk toegenomen. Frantzich (1988:
265)  stelt dat 'cable television allows "narrowcasting", rather than "broadcasting",   by
allowing selective groups of voters  to  tune in.' Daarbij hebben kijkers naar uitzen-
dingen via kabeltelevisie  vaak een specifieke profiel. Volgens Frantzich   (1989:   265)
zijn ze 'younger, better educated, employed, and much more politically active than the
average television viewer.'

9.                 In 1987 waren  in  de  VS 383 LPTV-stations  in de lucht (Abramson  et  al,   1988:  47).
10. In de Angelsaksische literatuur wordt vaak van camcorder gesproken.
11. Volgens NOTA (1993: 16) staat op bijna elk bureau en in ca. 1,5 miljoen huishoudens

een pc.
12. IDSN staat voor: Integrated Digital Services Network. Dit een smalbandig, digitaal

netwerk dat geschikt is voor telefoonverkeer, dataverkeer, videotex, audiotex en
laagwaardige beeldtelefonie (Van Dijk, 199la: 248).

13. Direct na de start van de Digitale Stad waren in Amsterdam vrijwel alle modems
uitverkocht.

14. Van  Cuilenburg  (1982: 15) spreekt van media  met een 'search-karakter', in tegenstel-

ling tot de oudere media die een 'display-karakter' hebben.
15. Schalken en Tops hebben in 1994 een onderzoek uitgevoerd naar de 'bewoners' van de

Digitale Stad. Hieruit bleek dat de deelnemers niet representatief waren voor de bevol-
king, maar ook niet voor bepaalde delen uit de bevolking zoals jongeren of mannen
tussen  de  18  en  30 jaar (zie: Schalken  en  Tops,   1994:  45-47).

16. Richard Neustadt is een pionier in het politiek gebruik van satellieten.

17. R. Salant is een voormalige directeur van CBS-News.
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18.      Tijdens de periode van de verkiezingscampagne in 1994 heeft het CDA ook een 06-in-
formatie-lijn gehad. De telefonisten werden dagelijks ingelicht over standpunten en
activiteiten van het CDA (Tops en Depla, 1994a: 88).

19.     Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 1992 was Ross Perot de kandidaat die
als onafhankelijke kandidaat (met redelijk succes) meedong naar de gunst van de
kiezer. En Silvio Berlusconi wist in 1994 zonder grote organisatie maar met een
uitgekiende electorale strategie, het premierschap te veroveren.

20. McLean (1989: 161) wijst op een ander probleem. Vraagstukken van strategisch stem-

men en het ontbreken van een Condorcet winnaar zijn logisch niet oplosbaar, ook niet
door ICT. Hij constateert daarom dat barriares voor dir·ecte democratie logisch van
aard zijn geworden.
Van Dijk (1992: 158) is van mening dat met elektronisch stemmen nooit gelijktijdig
een individuele en een geheime stemming kan worden gegarandeerd. Deze veronder-
stelling is technisch niet langer houdbaar. Er zijn stemprogramma's waarbij de indivi-
duele stem decentraal wordt beheerd, terwijl op central niveau alleen de geaggreerde
stemmen worden bijgehouden.

21. In dit kader kan worden gewezen op het 'eVote-programma' dat door de Davis is

ontwikkeld. Kloppenberg (1992: 355-356) wijst op het systeem Matchitel om elektro-
nische referenda te organiseren.

22. Thomassen refereert hierbij aan Dahl (1982: 18) die stelt dat de representatieve demo-
cratie 'a sorry substitute for the real thing is'.

23 In 1992 zijn ruim 14 miljoen kopiefn voor kamerleden gemaakt (Hagelstein, 1992:

260).



CONCLUSIE DEEL 2

In dit deel is betoogd dat de opkomst van ICT enkele ontwikkelingen in het
democratisch proces op gang brengt of ondersteunt. Deze conclusie lijki op
het eerste gezicht discutabel. Zo staan de beschreven ontwikkelingen soms nog
in  de kinderschoenen. Daarnaast staan enkele ontwikkelingen op gespannen
voet staan met elkaar. Terwijl bijvoorbeeld enerzijds een marginalisering van
politieke partijen in het vooruitzicht wordt gesteld, laten andere ontwikke-
lingen juist een versterking van de partijorganisaties zien. Ook de ontwikke-
lingen ten aanzien van de responsiviteit van de politiek zijn niet eenduidig.
Waar het parlement zich door ICT toegankelijker kan opstellen, lijkt de ont-
vankelijkheid van het ambtelijk apparaat minder groot te worden.
De 'tegenstrijdigheden' lijken enerzijds te worden veroorzaakt door het feit
dat de inzet van ICT nog niet tot uitgekristalliseerde effecten heeft geleid.
Tegelijkertijd kunnen deze spanningen ook een gevolg zijn van een zekere
tegenstrijdigheid in de technologie zelf, waardoor de betekenis van ICT voor
het democratisch proces zich niet eenduidig laat beschreven. De ambiguReit
van de beschreven ontwikkelingen wordt ten slotte veroorzaakt door het feit,
dat de beschreven trends niet alleen worden beinvloed door de technologie; ze
wordt ingezet in een maatschappelijke context, die zich kenmerkt door bepaal-
de eigenschappen en ontwikkelingen. Het is de vraag, of de betekenis van de
technologie zich kan onttrekken aan de invloed van deze context.
Sommige auteurs relativeren in dit opzicht de betekenis van ICT. McLean
(1989: 158) constateert dat 'the microwave oven and the dishwater are per-
haps just as important for democracy  as the modem  and the workstation.'  De
betekenis van ICT voor het democratisch proces is in zijn ogen vergelijkbaar
met het oppoetsen van een oude meester. 'The colours that were originally
painted shine out as new. But nothing that was not there originally has been,
or can been added' (McLean, 1989: 171) Frantzich (1988) is van mening, dat
'despite the impact of new technology, many of the partisan trends in party
identification and voting are largely beyond the impact of communications
technology alone.'
Ondanks deze relativeringen raakt de opkomst van de ICT de organisatie en
het functioneren van democratie en politiek. De aanwezigheid van technologie
stimuleert discussies over politieke instituties, routines en structuren.     De
bestaande verhoudingen en omgangsvormen worden (mede) onder invloed van
toepassingen van ICT geproblematiseerd. In dit opzicht is de opkomst van
ICT ook relevant voor het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing.
Dit proces richt zich op de verandering van de politieke structuur en cultuur
op lokaal niveau. ICT lijkt dit streven te ondersteunen.
Het laatste deel van deze dissertatie gaat uitgebreid in op deze veronderstel-
ling.



DEEL 3 POLITIEKE EN BESTUURLIJKE VERNIEUWING
EN ICT

In de voorafgaande delen zijn de pijlers van deze dissertatie opgetrokken. In
het eerste deel is de praktijk van politieke en bestuurlijke vernieuwing genlus-
treerd. Vervolgens is ingegaan op de betekenis van ICT voor het democratisch
proces. Het laatste  deel  van deze dissertatie beoogt de eerder besproken  the-
ma's aan elkaar te verbinden.
De koppeling van de opkomst van ICT aan het proces van politieke en be-
stuurlijke vernieuwing lijkt een 'vanzelfsprekende'.  In het vernieuwingsproces
worden structuren, instituties en omgangsvormen in de lokale politiek ter
discussie gesteld. Waar met de introductie van ICT het politiek systeem in
beweging raakt, lijkt de technologie relevant voor het proces van politieke en
bestuurlijke vernieuwing.
Deze veronderstelling vormt het uitgangspunt voor dit afrondend deel. Hoofd-
stuk acht brengt de betekenis van ICT voor de vernieuwing van de lokale
democratie in kaart. Vervolgens worden verschillende perspectieven gepresen-
teerd voor vervolgonderzoek naar de relatie tussen technologie en de ver-
nieuwing van de lokale democratie.



8     De betekenis van ICT voor politieke en bestuurlijke
vernieuwing

Technologische vernieuwingen maken het mogeluk te speculeren over de
meest wenselijke inrichting van het democratisch proces Technische belem-
meringen voor een optimaal proces, lijken geslecht te kunnen worden door de
nieuwe technologie Volgens Winner (1986: 20) gaat een nieuwe uitvinding
daarom vrijwel altijd samen met de aankondiging van een 'vrije' en 'democra-
tische' samenleving.
Direct na de Tweede Wereldoorlog werd de opkomst van bepaalde massame-
dia, zoals de televisie beschouwd als een verrijking van de democratie. Vol-
gens Scholten (1992: 93) werd verondersteld, dat 'de gouden eeuw van de
democratie' zou kunnen worden gerealiseerd. Burgers zouden via de televisie
direct en volledig kunnen worden geinformeerd over politieke ontwikkelingen
en vraagstukken Hierdoor zouden burgers ook meer betrokken worden bij de
politiek Na verloop van tijd is dit optimisme weggeabd. De televisie ontmoet
veel kritiek. De kritiek, door Scholten (1992: 93) samengevat met de tref-
woorden 'manipulatie', 'vertrossing', 'simplificatie' en 'incidentenjournalistiek',
maakt duidelijk dat met de televisie niet het democratisch ideaal is gereali-
seerd. Waar de verwachtingen over de betekenis van dit massamedium zijn
gerelativeerd, heeft vanaf het begin van de jaren 80 de opkomst van ICT
geleid tot nieuwe optimistische bespiegelingen. ICT lijkt een vernieuwing van
de democratische en politieke processen mogelijk te maken
Met  begrippen als teledemocratie (Arterton,  1987,  Van  Dijk  19913)  en  elec-
tronic commonwealth (Abramson et al, 1988) komen deze optimistische ver-
wachtingen rond ICT tot uitdrukking. Een vertaling van deze concepten naar
het lokale niveau maakt ICT een bondgenoot van het proces van politieke en
bestuurlijke vernieuwing. Het karakter, de veronderstellingen en doelstellingen
van het vernieuwingsproces lijken voor een belangrijk deel identiek aan die
van de inzet van ICT Er kan een zekere 'Wahlverwandschaft' tussen beide
processen worden verondersteld. In dit hoofdstuk wordt deze veronderstelling
geproblematiseerd. Is de opkomst van ICT van betekenis voor het proces van
politieke en bestuurlijke vernieuwing?
Omdat het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing een ambigu
karakter heeft, is deze vraag niet ondubbelzinnig te beantwoorden Met de
vernieuwing van de lokale democratie worden verschillende doelstellingen
nagestreefd Doeistellingen die vanuit twee perspectieven op de rolverdeling
en organisatie van de lokale democratie kunnen worden nagestreefd Naast
een 'vervolmaking' van het bestaande systeem, kan worden gestreefd naar een
'vermaatschappelijking' van het democratisch systeem. Met dit onderscheid
krijgt de vraag naar de betekenis van ICT voor het vernieuwingsproces een
extra dimensie Niet alleen de vraag 'of'- maar ook de vraag 'op welke ma-
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nier' ICT van betekenis is voor het proces van politieke en bestuurlijke ver-
nieuwing wordt relevant.
Deze dubbele vraag wordt in twee etappes beantwoord. Aan het einde van het
vorige hoofdstuk zijn enkele algemene ontwikkelingen beschreven die met de
opkomst van ICT samenhangen Deze ontwikkelingen staan centraal in de
eerste paragraaf, waarin op een algemeen-theoretisch niveau de betekenis van
ICT voor de vernieuwing van de lokale democratie wordt beschreven
Vervolgens wordt bekeken welke rol ICT in de praktijk van politieke en
bestuurlijke vernieuwing speelt. Hierbu wordt ingegaan op de initiatieven van
politieke en bestuurlijke vernieuwing, zoals deze in het derde hoofdstuk van
deze dissertatie zijn beschreven.

8.1    De algemene ontwikkelingen

In het voorafgaande hoofdstuk is de betekenis van ICT voor het democratisch
proces beschreven aan de hand van algemene ontwikkelingen, die in de lite-
ratuur worden geassocieerd met de technologie. Deze ontwikkelingen raken
het democratisch proces op alle niveaus; ook de lokale politiek ondervindt de
invloed van deze ontwikkelingen. In hoeverre heeft deze invloed betekenis
voor het vernieuwingsproces in de lokale democratie. Ondersteunen de alge-
mene ontwikkelingen het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing? En
zijn ze dan vooral van betekenis voor het streven naar vervolmaking van de
lokale democratie? Of hebben de ontwikkelingen vooral waarde voor het
streven naar vermaatschappeluking?

8.1.1  Vervolmaking van de lokate democratie

In het eerste vernieuwingsperspectief richten de instrumenten en initiatieven
van politieke en bestuurlijke vernieuwing zich op een aanpassing van bestaan-
de routines en procedures Een aanpassing om de werking van het vertrouwde
democratisch systeem te optimaliseren Bij het vergroten van de daadkracht
van het gemeentebestuur, het versterken van de positie van de raad, en bij het
vergroten van de politieke betrokkenheid van burgers, blijft de bestaande
rolverdeling intact. Burgers brengen tijdens verkiezingen hun politieke wensen
naar voren. De raad weegt de wensen tegen elkaar af, en neemt beslissingen.
Deze zijn voorbereid door ambtenaren, die ook verantwoordelijk zijn voor het
in praktijk brengen van deze beslissingen.
In het vervolmakingsperspectief is het vernieuwingsproces gericht op een
aanscherping van deze rollen. Deze aanscherping moet resulteren in een
herstel van een lokaal bestuur dat effectief is, democratisch functioneert, en
waarop kiezers invloed kunnen uitoefenen. Ondersteunen toepassingen van
ICT dit streven? Hebben de algemene ontwikkelingen die met de opkomst van
ICT samenhangen, betekenis voor de vervolmaking van de lokale democratie?
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Structurering beleidsproces
Om de daadkracht van het gemeentebestuur te vergroten, wordt verondersteld
dat het beleidsproces beter moet worden gestructureerd. Het beleidsproces
moet resulteren in een gefundeerde reactie op een maatschappelijk probleem,
waarna deze reactie wordt uitgevoerd Op deze manieren worden maatschap-
pelijke problemen opgelost Een gestructureerde ambtelijke organisatie draagt
daarnaast bij aan een betere dienstverlening. In een gestructureerde organisatie
kunnen vragen van clienten sneller en correct worden beantwoord
Informatie speelt een cruciale rol bu het structureren van zowel beleidsproces
als ambtelijke organisatie Met informatie kunnen problemen inzichtelijk
worden gemaakt, alternatieve reacties worden geinventariseerd, en kunnen
effecten van beleid worden vastgesteld Tegelijkertijd vergroot de structurering
de toegankelijkheid van de informatie die noodzakelijk is om maatschappelij-
ke problemen op te lossen en vragen van clienten snel te kunnen beantwoor-
den Meer weten, leidt tot een effectiever en een klantvriendelijker gemeen-
tebestuur, zo wordt verondersteld
Vanuit deze veronderstelling heeft de opkomst van ICT betekenis voor de
daadkracht van het gemeentebestuur. Zoals Bekkers (1993: 137-138) heeft
geconstateerd, speelt de technologie een belangrijke rol 'in het sneller en
eenvoudiger signaleren van veranderende maatschappelijke voorkeuren en
ontwikkelingen, alsmede in het sneller terug- en doorkoppelen van beleidsef-
fecten naar het sturende orgaan en het bestuurde systeem.' Met de opkomst
van ICT neemt voorts de transparantie van het beleidsproces toe (Frissen,
1991: 8). Door de inzet van informatiesystemen krijgt het beleidsproces een
gestructureerd karakter, ambiguiteit en onzekerheid verhouden zich slecht met
de eisen van deze systemen. Activiteiten van bijvoorbeeld uitvoerende amb-
tenaren krugen een voorspelbaarder verloop en zijn beter te controleren
Hierdoor lijkt volgens Van de Donk en Snellen (1989: 178) de informatisering
een doorzichtige, democratisch functionerende overheid dichterbij te brengen.
De toepassingen van ICT geven daarmee voeding aan de ambities van cyber-
netische sturing (zie: Bekkers, 1993: 313-314) Alhoewel Van de Donk en
Snellen (1989: 178) spreken van een revitalisering van oude illusies, kan deze
ontwikkeling vanuit het 'vervolmakingsperspectief positief worden gewaar-
deerd
De opkomst van ICT is ook van betekenis voor de kwaliteit van de ambtelijke
dienstverlening. Clienten worden sneller geholpen, en ze worden minder vaak
geconfronteerd met 'menselijke' fouten Ook in dit opzicht leidt de inzet van
ICT tot een vervolmaking van het beleidsproces.
Niet alle ontwikkelingen die samenhangen met de opkomst van ICT, onder-
steunen echter het streven naar een meer gestructureerd beleidsproces De
extra informatie die ICT genereert, kan leiden tot informatie-overlast bij het
gemeentebestuur. De toename van de informatie kan zo groot zijn, dat het
zicht op maatschappelijke ontwikkelingen en de activiteiten van beleidsorga-
nisaties minder groot wordt Bekkers (1993: 316) constateert dat de beschik-
baarheid van ICT leidt tot een 'wil tot weten' Hierdoor kan de sturende orga-
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nisatie bezwuken onder een stortvloed aan informatie Het beleidsproces
verhest dan ziln transparantle Daarnaast leidt het aanbod van vervuilde infor-
matie tot nieuwe onzekerheden (zie: Danziger en Kling, 1982). Onzekerheden
die resulteren in ongefundeerde beslissingen, waardoor oplossing van maat-
schappelijke problemen uitblijft. In dit opzicht leidt de inzet van ICT tot een
minder gestructureerd beleidsproces, waardoor vanuit het vervolmakingsper-
spectief de daadkracht van het gemeentebestuur afneemt
De inzet van ICT heeft nog een ander gevaar. De informatie die de inzet van
ICT oplevert, kent een zekere bias (Kraemer en Dutton, 1982). Meyer (1994:
128) constateert dat mformatte-systemen altijd zijn opgezet vanuit een kennis-
leidend belang De informatie die systemen genereren sluit altijd aan bij dit
belang Hierdoor dringen bepaalde gegevens niet door tot het beleidsproces
Bekkers (1993: 316) neemt een gelijksoortig probleem waar Naar zijn mening
bestaat door de inzet van ICT een voorkeur voor kwantitatieve informatie
Andersoortige informatie, die ook van belang kan zijn voor de oplossing van
maatschappelijke vraagstukken, krijgt veel minder aandacht geschonken
Hierdoor treedt in het beleidsproces een verlies aan informatie op.
Voor het vervolmaken van het beleidsproces spelen toepassingen van ICT dus
een dubbelzinnige rol Enerzijds bieden ze mogelijkheden om het beleidspro-
ces beter te structureren en de ambtelijke dienstverlening te optimaliseren
Anderzuds kan de informatie-overlast en de eenzijdigheid van informatie
leiden tot nieuwe onzekerheden en onduidelijkheden, waardoor het beleids-
proces minder gestructureerd verloopt

Herstet primaat raad
In het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing wordt gestreefd naar
een versterking van de positie van de gemeenteraad. In het 'vervolmakingsper-
spectief wordt hierbij vooral gestreefd naar het herstel van het beleidsprimaat
van de raad Als hoofd van de gemeente zou de raad de besluitvorming in de
lokale politiek moeten domineren
Toepassingen van ICT kunnen dit streven ondersteunen. Zoals Snellen (1989:
28) heeft geconstateerd, kan door informatisering 'de participatie van de
gemeenteraadsleden in de beleidsvoorbereiding, de besluitvorming en de
uitvoering van het beleid een beduidende impuls krijgen' Raadsleden zouden
zich eerder en uitvoeriger kunnen informeren over veronderstellingen, keuzen,
en over voortgang van processen in de lokale democratie Hierdoor kunnen zij
deze processen meer naar hun hand zetten.
Door de groeiende informatie over maatschappelijke ontwikkelingen zijn
raadsleden beter in staat om gerichte invloed uit te oefenen op de politieke
besluitvorming Daarnaast kunnen zij zich beter op de hoogte stellen van de
beleidsuitvoering Met kengetallen en periodieke rapportages, die door de
inzet van ICT snel beschikbaar zun, krijgen raadsleden meer inzicht in pres-
taties van ambtelijke organisaties, en in beleidseffecten Hierdoor kunnen
raadsleden sneller ingrupen wanneer de uitvoering niet verloopt volgens de
beslissingen die zu hebben genomen
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De opkomst van ICT is desondanks niet zonder gevaren voor de interne
positie van de raad De technologie kan leiden tot een verdere uitholling van
het primaat van de raad. De dreiging komt van ten minste twee kanten. Aller-
eerst maakt ICT een ongekende articulatie van wensen en opvattingen van
burgers moge'Uk. In de 'peilingsdemocratie' kunnen raadsleden steeds moei-
lijker voorbij gaan aan de 'stem des volks'. De manoeuvreer-ruimte voor
raadsleden wordt hierdoor steeds beperkter. De opkomst van ICT leidt in dit
opzicht tot een zekere uitholling van de autonome positie van raadsleden (zie
ook: Abramson et al, 1988)
Naast de dreiging van een 'populistische' disciplinering, kan de inzet van ICT
leiden tot een 'bureaucratische' disciplinering van de politiek (Frissen, 1992b:
181). Wanneer geautomatiseerde afhandelingssystemen worden gebruikt, zijn
politici minder gemakkelijk in staat om te intervenieren in het beleidsproces
Door technische beperkingen van een systeem kunnen niet alle politieke
wensen worden gehonoreerd Bovendien kan, vanwege grote kosten die met
aanpassing van technische systemen zun gemoeid, grote druk op raadsleden
ontstaan om de bestaande regelgeving zo lang mogelijk in stand te houden

Burger als kiezer
In vervolmakingsperspectief worden burgers vooral benaderd als kiezers  Door
de vernieuwing van de lokale democratie moet deze rol meer cachet krijgen
Als kiezers zouden burgers een grotere stempel moeten drukken op de formele
politieke besluitvorming. ICT lijkt een belangrijke steun voor dit streven De
opkomst van ICT plaatst het vraagstuk van de directe democratie weer op de
politieke agenda. Met de technologie kunnen elektronische referenda worden
georganiseerd. Tot het midden van de jaren negentig heeft echter nog nergens
een dergelijk referendum plaatsgevonden. Praktische- en normatieve bezwaren
wegen schijnbaar zwaarder dan de technische kansen van directe democratie.
Desalniettemin heeft ICT betekenis voor de rol van burgers als kiezers. Door
de technologie is het vrij eenvoudig om burgers te raadplegen Mede onder
invloed van ICT hebben instant-referenda en grote vlucht genomen In dit
kader wordt wel gesproken van een 'peilingsdemocratie' Ook op lokaal niveau
is deze opgekomen Steeds meer gemeenten organiseren met een zekere regel-
maat burgerraadplegingen (zie: Depla et al, 1994: 288). Deze raadplegingen
maken wensen en voorkeuren van burgers inzichtelijk. Indien lokale politici
bu het nemen van beslissingen, zich laten inspireren door deze kennis, oefe-
nen de wensen en voorkeuren van burgers op een indirecte manier invloed uit
op de politieke besluitvorming
De opkomst van burgerraadplegingen kan echter ook leiden tot een afnemende
animo voor de lokale stembus, omdat burgers via de raadplegingen hun opvat-
tingen kenbaar kunnen maken De peilingsdemocratie resulteert zo in margi-
nalisering van de rol van burgers als kiezers Deze ontwikkeling wordt ver-
sterkt omdat het gemeentebestuur steeds minder afhankelijk wordt van ver-
kiezingen om zich te informeren De noodzaak om burgers te raadplegen,
vermindert door de beschikbaarheid van ICT. Volgens Meyer (1994: 128)
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kunnen gemeenten met informatiesystemen problemen en behoeften van
burgers op sporen, zonder dat deze hun wensen en opvattingen hebben hoeven
te articuleren
Het verband tussen de opkomst van ICT en de versterking van de rol van
burgers als kiezers, is dus minder vanzelfsprekend als vaak wel wordt gesug-
gereerd

8.1.2     Vermaatschappelijking  van  de   lokale  democratie

In het tweede perspectief van politieke en bestuurlijke vernieuwing wordt
enige afstand genomen van het bestaande geinstitutionaliseerde politiek sys-
teem De vernieuwing richt zich op het versterken van de maatschappeluke
verankering van de lokale democratie Om de daadkracht van het gemeente-
bestuur te vergroten, worden burgers en maatschappelijke organisaties actief
betrokken bij het beleidsproces Door de externe orientatie van lokale politici
te stimuleren, wordt gepoogd de maatschappelijke positie van de raad te
versterken. En er wordt getracht burgers meer invloed te geven op ontwikke-
lingen die hen direct raken Met initiatieven en instrumenten van politieke en
bestuurluke vernieuwing wordt gestreefd naar nieuwe verhoudingen tussen
burgers, lokale politici en ambtelijk apparaat Kan de inzet van ICT dit stre-
ven ondersteunen?

Vermaatschappelijking beleidsproces
In het vermaatschappelijkingsperspectief worden de mogelijkheid van centrale
sturing sterk gerelativeerd. Beleid wordt opgevat als de uitkomst van een
interactieproces waaraan personen en instanties deelnemen die belang hebben
bij een bepaald vraagstuk. De overheid vormt 66n van de actoren. Beleid is
niet langer overheidsbeleid maar is een vorm van co-produktie. De daadkracht
van het gemeentebestuur komt in de mate waarin het burgers en maatschap-
pelijke organisaties actief weet te betrekken bij het beleidsproces. Via een
actieve betrokkenheid van belanghebbenden kan de steun en consensus in een
netwerk groeien, waardoor het beleid als co-produktie succesvol kan verlopen
ICT kan een stimulans zun voor het vermaatschappelijken van het beleids-
proces Nieuwe vormen van overleg tussen direct betrokkenen worden moge-
luk. Zo vereenvoudigen elektronische netwerken de communicatie tussen
organisaties en belanghebbenden Waar deze elektronische netwerken vaak
zijn gegroepeerd rond databanken, ontstaan bovendien gemeenschappeluke
bronnen van informatie. Volgens Bekkers (1993: 324-328) kunnen de interac-
tieve eigenschappen' van ICT worden benut om de gemeenschappelijke beeld-
vorming in netwerken te stimuleren Hierdoor wordt het voor een gemeente-
bestuur mogelijk de voorwaarden te creeren om in netwerk met horizontale
machtsrelaties, effectief te opereren. Met toepassingen van ICT laat beleid in
de vorm van een co-produktie, zich eenvoudiger organiseren door het gemeen-
tebestuur
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Hoewel toepassingen van ICT kunnen bijdragen aan de vermaatschappelijking
van het gemeenteluk beleidsproces, moet de feitelijke betekenis van de tech-
nologie op dit punt niet worden overschat Volgens Bekkers (1993: 317)
wordt in beleidsprocessen de betekenis van de communicatieve eigenschappen
van ICT nauwelijks onderkend De technologie wordt nog vooral gebruikt als
een instrument 'om grote hoeveelheden gegevens op een snelle, goedkope,
eenvoudige en intelligente manier te verzamelen, verwerken, bewerken en op
te slaan' (Bekkers, 1993: 314). Door de extra kennis wordt het openbaar
bestuur verleid meer taken naar zich toe te trekken (zie: Van de Donk en
Snellen, 1989: 175). De inzet van ICT geeft zo voeding aan en herstel van
cybernetische sturingsambities. Ambities, waardoor het beeld van de overheid
als 'krachtcentrale van het beleidsproces' (zie: Kalma, 1982: ) aan kracht wint.
In dit beeld is voor belanghebbenden hebben een minder prominente rol
weggelegd, dan in het vermaatschappelijkingsperspectief voor wenselijk wordt
gehouden. Ondanks de theoretische mogelijkheden, blijkt dat ICT ook gevaren
heeft voor de benadering waarin als een vorm van co-produktie wordt bena-
derd

Responsiviteit van de gemeenteraad
Raadsleden hebben als gemeentebestuurders een interne, beleidsmatige rol
Daarnaast hebben zij als gekozenen een externe, vertegenwoordigende rol. Het
vermaatschappelijkingsperspectief richt zich op deze laatste rol: er wordt
gestreefd naar een betere relatie tussen raadsleden en electoraat. De lokale
politiek zou toegankelijker moeten worden voor burgers en maatschappeluke
organisaties.
Toepassingen van ICT zijn van betekenis voor het streven naar een meer
toegankelijke gemeenteraad De opkomst van ICT heeft bijvoorbeeld geleid
tot een impuls voor opinieonderzoek Aan de hand van vele peilingen kunnen
raadsleden zich op de hoogte stellen van de problemen, wensen en voorkeuren
van kiezers Daarnaast beschikken politici met instant-referenda en elektroni-
sche fora van discussies, over informatiebronnen. Raadsleden kunnen zich in
hun handelen laten inspireren door de extra informatie die beschikbaar komt,
zodat kiezers zich meer herkennen in de activiteiten en beslissingen van 'hun'
raadsleden Op deze manier draagt, zoals Van de Donk en Tops (1994: 253)
hebben geconstateerd, ICT bu aan een meer responsieve representatieve de-
mocratie
De noodzaak van de representatieve democratie neemt echter af Burgers
hebben door de beschikbaarheid van ICT meer mogelijkheden om rechtstreeks
te communiceren met hun bestuur. Deze ontwikkeling heeft consequenties
voor de positie van raadsleden Doordat met de inzet van ICT in korte tijd,
veel gegevens over de bevolking beschikbaar komen, wordt het vertegenwoor-
digende aspect van het raadslidmaatschap van minder belang De wensen en
voorkeuren van burgers kunnen ook zonder de tussenkomst van volksverte-
genwoordigers worden betrokken bij de politieke besluitvorming De opkomst
van ICT zet hiermee de externe rol van raadsleden enigszins onder druk
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Hierdoor is in zekere zin sprake van een paradox. Terwijl toepassingen van
ICT raadsleden mogelukheden bieden hun externe rol meer inhoud te geven,
maken ze tegelijkertijd deze vertegenwoordigende rol minder cruciaal voor het
democratisch proces.

Actief burgerschap
In het vermaatschappelijkingsperspectief van politieke en bestuurlijke ver-
nieuwing wordt uitgegaan van actieve burgers, die betrokken willen worden
bij de ontwikkelingen die hen direct raken. Het vergroten van de betrokken-
heid van burgers betekent vooral stimulering van actief burgerschap Erken-
ning en honorering van de maatschappelijke betrokkenheid van burgers vor-
men belangrijke elementen van dit streven. Daarnaast zou het actief burger-
schap kunnen worden gestimuleerd door de creatie van nieuwe, aantrekkelijke
vormen van politieke participatie en inspraak.
De opkomst van ICT brengt nieuwe vormen van publiek debat met zich mee.
Burgers kunnen zich via elektronische netwerken en bulletin board systemen
mengen in tal van discussies Wanneer terminals in publieksruimten worden
geplaatst, kunnen ook burgers zonder computer en modem deelnemen aan
deze debatten. Gemeenten kunnen met deze 'electronic townmeetings' nieuwe
vormen van inspraak introduceren. Vormen die burgers in de gelegenheid
stellen zich uit te spreken over maatschappelijke vraagstukken en politieke
ontwikkelingen, maar die zij ook kunnen gebruiken om zelf onderwerpen in te
brengen
Ook voor initiatieven van maatschappelijke democratie kunnen toepassingen
van ICT betekenis hebben De technologie kan zelf-regulering stimuleren
Waar politieke organen zich met ICT (globaal) op de hoogte kunnen stellen
van verloop en uitkomsten van maatschappelijke initiatieven, kunnen zij een
deel van hun verantwoordelijkheden overdragen aan maatschappelijke organi-
saties. De betekenis van ICT voor initiatieven van maatschappelijke democra-
tie moet echter behoorlijk worden gerelativeerd. Bekkers (1993) heeft dat ICT
vooral wordt ingezet om de transparantie van maatschappelijke ontwikkelin-
gen te vergroten Het lokaal bestuur beschikt schijnbaar over meer mogelijk-
heden om deze ontwikkelingen zelf te beheersen. Deze veronderstelling kan
ten koste gaan van de ruimte die aan maatschappelijke initiatieven wordt
gegund
Bovendien maakt de inzet van ICT het voor individuele burgers minder een-
voudig om een actieve rol te spelen in het beleidsproces. In het proces van
agendavorming wordt volgens Meyer (1994: 128) van burgers steeds minder
vaak een actieve, initierende bijdrage verwacht; burgers krijgen vooral een
reagerende rol Scheepers (1994: 352) komt tot een gelijksoortige conclusie,
wanneer hij constateert dat burgers door ICT minder inbreng hebben in de
wijze waarop gemeentelijke diensten hun aanvragen afhandelen.
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Conclusie
Op grond van de beschruving van de algemene ontwikkelingen die samenhan-
gen met de opkomst van ICT, kan worden geconcludeerd dat deze technologie
betekenis heeft voor het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing.
Verschillende ontwikkelingen sluiten aan bij de doelstellingen van het ver-
nieuwingsproces; ICT is in dit opzicht een bondgenoot van politieke en be-
stuurlijke vernieuwing.2
Hiermee is slechts 66n deel van de vraag die in de inleiding van deze para-
graaf is gesteld, beantwoord. Het is nog niet duidelijk op 'welke' manier ICT
betekenis heeft voor de vernieuwing van de lokale democratie. Deze vraag
kan echter nog niet worden beantwoord
Op basis van de algemene ontwikkelingen kan niet worden geconcludeerd dat
de inzet van de technologie media leidt tot een vervolmaking- of tot een
vermaatschappelijking van de lokale democratie. Terwijl bepaalde ontwikke-
lingen betekenis hebben voor de vervolmaking, zijn andere van waarde voor
het streven naar een vermaatschappeluking van de lokale democratie De
beschreven ontwikkelingen kunnen niet exclusief worden verbonden aan 66n
vernieuwingsperspectief
Bovendien worden sommige ontwikkelingen negatief gewaardeerd vanuit de
afzonderlijke perspectieven. Zo leidt de bureaucratische disciplinering van de
raad niet tot een versterking van de interne positie van de raad Deze ontwik-
keling draagt dus niet bij aan een vervolmaking van de lokale democratie. Op
een gelijksoortige manier zal de revitalisering van cybernetische sturingsam-
bities vanuit het vermaatschappelijkingsperspectief niet worden beschouwd als
een vorm van politieke en bestuurlijke vernieuwing.
Beide perspectieven ondervinden zowel steun als hinder van de ontwikkelin-
gen die samenhangen met de komst van ICT. In dit opzicht heeft de opkomst
van ICT in dubbel opzicht een dubbelzinnige betekenis voor de vernieuwing
van de lokale democratie Onderstaande schema's illustreren deze dubbele
dubbelzinnige betekenis.
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SCHEMA 8.1 ALGEMENE ONTWIKKELINGEN ICT EN HET VERVOLMAKINGSPERSPECTIEF

perspectief van doelstelling algemene ontwikkelingen opkomst ICT
politieke en bestuurlijke ver-

nieuwing

(+) cybernetische sturingsambitie

structureren (+) kwaliteit dienstverlening

beleidsproees (-) informatie-overlast

(-) eenzijdigheid informatie

(+) meer invloed op besluitvorming

(-9 meer illzicht uitvoeringspraktijk
herstel primaat 0-) disciplinering politiek

vervobnaking lokale raad

dem ocratie
(-) uitholling autonome positie parle-
mentariers in peilingsdemocratie

(4) kansen voor directe democratic

burgers als (+3 nieuwe mogelijkheden voor articu-

kiezers
latie van politieke wensen en voorkeu-
ren

(-) atnemende noodzaak voor gang
naar stembus

Leesvoorbeeld· de revitalisering van cybernetische sturingsambities die door de komst van ICT
mogelijk is, heeft voor het structureren van het beleidsproces een positieve betekenis (+), de
informatie-overlast die ontstaat heeft een negatieve betekenis (-) voor deze doelstelling waarmee
wordt gestreefd naar een vervolmaking van de lokale democratie
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SCHEMA 8.2 ALGEMENE ONTWIKKELINGEN ICT EN HET VERMAATSCHAPPELIJKINGSPERSPEC-
TIEF

perspectief politieke en bestuur- doelstelling algemene ontwikkelingen nieuwe
lijke vernieuwing media

vermaatschap- (51 kansen voor 'co-produktie' van
pelijking beleids- beleid

proces
(-) revitalisering beeld van openbaar
bestuur als cockpit van samenleving

vergroten res- (+) responsieve representatieve
ponsiviteit ge- demoeratie

Vermaatschappelijking meenteraad
lokclie democratie (-) afnemende betekenis vertegen-

woordigende rol raadsleden

(+) elektronische vormen van
publieke discussie en politieke par-
ticipatte

stim uleren
actief burger- (+) mogelijkheden voor sturen op

schap
afstand

(-) minder ruimte maatschappeluke
zelf-regulering

f-) minder actieve inbreng burgers in
democratic

Leesvoorbeeld: de kansen voor vormen van co-produktie van beleid die met de komst van ICT
ontstaan, hebben voor het vermaatsehappelijken van het beleidsproces een positieve betekenis (49,
terwijl de revitalisering van cybemetische sturingsambities een negatieve betekenis heeft (-) voor
deze doelstelling binnen het vermaatschappelijkingsperspectief

8.2     De rol en betekenis van ICT in de praktijk van vernieuwing

De algemene ontwikkelingen hebben niet duidelijk gemaakt op welke manier
het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing wordt beinvioed door
ICT. De praktijk van vernieuwing kan hierover wellicht meer duidelijkheid
verschaffen Deze praktijk is in het derde hoofdstuk van deze dissertatie
beschreven aan de hand van 45 instrumenten en initiatieven Welke rol spelen
toepassingen van ICT in de praktijk van vernieuwing? Wordt er gebruik
gemaakt van ICT? Leidt dit gebruik  dan  tot een vervolmaking, of juist tot een
vermaatschappelijking van de lokale democratie?
Bij de beantwoording van deze vragen worden de instrumenten buiten be-
schouwing gelaten. Hoewel in politieke discussies deze instrumenten een
belangrijke rol spelen, hebben ze alleen in theoretische zin een bijdrage gele-
verd aan de praktijk van vernieuwing. Hierdoor kan alleen in speculatieve zin
worden ingegaan op de rol van ICT bij deze instrumenten
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Bij de lokale initiatieven kan de betekenis van de technologie wel empirisch
worden geanalyseerd. Ze zijn reeds in de praktijk gebracht of in een zodanig
stadium van voorbereiding, dat het helder is op welke manier de technologie
wordt ingezet Per initiatief wordt bekeken of ICT wordt ingezet Indien dit
het geval is, wordt ingegaan op de rol van de technologie Hierbij worden
twee rollen onderscheiden. Wanneer in het initiatief het gebruik van bijvoor-
beeld computers, kabeltelevisie, informatiesystemen, bulletin board systemen
of electronic mail centraal staat, speelt de technologie een 'zichtbare' rol. Het
initiatief is technologisch van aard. Zonder de beschikbaarheid van ICT zou
van het betreffende initiatief nooit van de grond zijn kunnen komen Daar-
naast kan de technologie een meer 'onzichtbare' rol vervullen. De technologie
is dan wel van betekenis voor het initiatief, maar ze bepaalt niet zijn karakter
Zonder dat de technologie zichtbaar is, maakt ze werkzaamheden of processen
mogelijk die voor het betreffende initiatief van belang zijn Een dergeluk
initiatief van politieke en bestuurlijke vernieuwing is op indirecte wijze afhan-
kelijk van ICT
Vervolgens wordt onderzocht van welke van de vijf eigenschappen van ICT -
te weten: hoeveelheid, snelheid, information-targeting, decentraal gebruik en
interactieve toepassing - bij het betreffende initiatief gebruik wordt gemaakt. 3

8.2.1  Articulatie van wensen en voorkeuren

In het proces van politieke en bestuurluke vernieuwing zijn verschillende
initiatieven genomen om burgers in staat te stellen hun mening te ventileren
over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen In hoofdstuk drie zijn vijf
van dergelijke initiatieven besproken.

Radio-referendum Rijnmond
Bij het radio-referendum kunnen luisteraars hun oordeel geven over een
stelling over een politiek thema Radio Rijnmond organiseert deze menings-
peiling De luisteraars geven hun reacties door aan een onderzoeksbureau, dat
binnen een uur de uitslag van deze 'phone in poll' bekend maakt
Bij het radio-referendum wordt op verschillende manieren gebruik gemaakt
van ICT De decentrale toepassingsmogelijkheden van de technologie geven
lokale omroepen als Radio Rijnmond de mogelijkheid om hun uitzendingen in
een breed gebied te verzorgen Daarnaast wordt bij de verwerking en analyse
van de opvattingen van de luisteraars gebruik gemaakt van een Computer
Assisted Telphone Interviewing-systeem. Hiermee kan een grote hoeveelheid
reacties snel worden verwerkt en worden gecontroleerd op geografische ver-
tekeningen.
ICT is in de vorm van de lokale omroep, een zichtbaar onderdeel van radio-
referenda Bij de verzameling, verwerking en analyse van reacties, is ICT
daarentegen onzichtbaar.
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Waagstraatproject Groningen
Het Groningse gemeentebestuur heeft burgers in de gelegenheid gesteld hun
oordeel te geven over de nieuwbouw van het stadhuis Met rapportcijfers voor
de verschillende ontwerpen hebben de Groningers hun voorkeur kenbaar
kunnen maken.
ICT heeft bij dit initiatief een beperkte rol gespeeld. Bij de verzameling van
reacties is geen gebruik gemaakt van de technologie; burgers hebben via
stembiljetten deelgenomen aan de raadpleging. Er zijn wel computers ingezet
bij de verwerking van de reacties. De rapportcijfers voor de verschillende
ontwerpen werden hierdoor in korte tijd berekend. Bovendien was het met
ICT eenvoudig de oordelen van de bevolking te koppelen aan gegevens uit de
publieksenqudte. Op deze manier kregen de oordelen over de verschillende
ontwerpen meer relief
Alhoewel ze bij de verwerking van reacties een rol hebben gespeeld, zon de
toepassingen van ICT niet zichtbaar geweest in het Waagstraatproject.

Omnibusenqu2te AUanaar
De gemeente Alkmaar ondervraagt met een zekere regelmaat een representa-
tief deel van de bevolking over een groot aantal onderwerpen van het gemeen-
telijk beleid.
Waar ICT bu de verzameling van de opvattingen van burgers geen rol speelt,
wordt bij de verwerking en bij de analyse van antwoorden weI gebruik ge-
maakt van de technologie. Een statistisch computerprogramma stelt de ge-
meente in staat de grote hoeveelheid antwoorden uitgebreid te analyseren.
Door het programma is bovendien de doorlooptijd van het onderzoek beperkt.
Zonder ICT  zou de gemeente Alkmaar nooit ieder  half jaar een nieuw onder-
zoek kunnen organiseren
Desondanks is de betekenis van ICT alleen voor de gemeenteluk onderzoekers
zichtbaar. Wanneer opzet, vragenlijsten en resultaten worden gepresenteerd, is
het belang van de technologie veel minder evident

Kabel-experiment Hoogvliet
In de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet zijn de burgers vijf keer benaderd
voor een enqu6te Per onderzoek zijn zu naar hun mening gevraagd over 66n
specifiek onderwerp.
Bij dit initiatief heeft ICT een belangrijke functie vervuld. De vragenlijst zijn
via de tweewegkabel in Hoogvliet naar de respondenten gestuurd. Deze heb-
ben met een HIT (Huis Informatie Toetsenbord) of een druktoetstelefoon de
vragen beantwoord De antwoorden die digitaal zijn verzameld, zijn vervol-
gens met een statistisch computerprogramma verwerkt en geanalyseerd.
In het kabel-experiment in Hoogvliet is van verschillende eigenschappen van
ICT gebruik gemaakt Naast de capaciteiten om snel een grote hoeveelheid
informatie te verwerken, zijn de decentrale toepassingsmogelijkheden van de
technologie van belang geweest voor dit initiatief
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De betekenis van ICT voor het Hoogvlietse kabel-experiment is zichtbaar.
Burgers ontvangen en beantwoorden de vragenlijst met behulp van technolo-
gte.

Stadsraadpleging Nijmegen
Het Nijmeegse gemeentebestuur ziet de stadsraadpleging als een alternatief
voor het lokaal referendum Een stadsraadpleging peilt het oordeel van de
lokale bevolking over een politiek gevoelige kwestie
Wanneer zich een geschikt onderwerp aandient, moet de stadsraadpleging snel
kunnen worden georganiseerd. Door de beschikbaarheid van ICT kan deze
snelheid worden gegarandeerd. Met een CATI-systeem kunnen reacties van
burgers snel worden verzameld en verwerkt Statistische computerprogramma's
kunnen vervolgens de grote hoeveelheid gegevens analyseren ICT stelt het
gemeentebestuur daarmee in de gelegenheid de uitslag van de raadpleging
binnen een beperkte tijd te presenteren
Hoewel ICT de organisatie van een raadpleging kan vereenvoudigen, zal ze
bij dit initiatief geen manifeste rol vervullen. De technologie wordt alleen
ingezet bij de werkzaamheden van de ambtenaren die de reacties van burgers
inventariseren en verwerken.

Condusie
ICT speelt een rol bij alle beschreven initiatieven waar de burgers in de
gelegenheid worden gesteld hun wensen en voorkeuren te articuleren Deson-
danks is de technologie alleen bu het Hoogvlietse kabel-experiment manifest
aanwezig Bij de andere initiatieven 'lijkt' de technologie geen rol te spelen;
zonder toepassingen van ICT zouden ze echter nooit op een zelfde manier
kunnen worden uitgevoerd als thans het geval is Bij het inventariseren van de
opvattingen wordt de 'onzichtbare' informatietechnologie vooral gebruikt
vanwege haar capaciteit grote hoeveelheden informatie in korte tijd te verza-
melen, te verwerken en te analyseren

8.2.2    Communicatie politici met  burgers

De communicatie tussen het gemeentebestuur en de bevolking vormt een
belangrijk aandachtspunt in de praktijk van politieke en bestuurlijke vernieu-
wing. In hoofdstuk drie zijn zeven initiatieven beschreven waarin is gezocht
naar nieuwe vormen van inspraak en van overleg tussen burger en bestuur.

Stadsgesprekken Amsterdam
Met de stadsgesprekken probeert het Amsterdamse gemeentebestuur het maat-
schappelijk en het politiek debat meer op elkaar af te stemmen Afwisselend
wordt gediscussieerd over een politiek uitgekristalliseerd onderwerp, en over
een maatschappelijk issue Deze discussies worden uitgezonden via de lokale
televisie In de eerste periode hebben kukers door middel van stemmachines,
telefoon en interactieve teletekst kunnen reageren op stellingen die tijdens de
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uitzending zijn gepresenteerd. In latere stadsgesprekken zijn voor de uitzen-
dingen de opvattingen van burgers geinventariseerd De resultaten hiervan
worden tijdens de stadsgesprekken besproken.
Bij de stadsgesprekken wordt van verschillende eigenschappen van ICT ge-
bruik gemaakt De decentrale toepassingsmogelijkheden maken uitzending van
de stadsgesprekken via de lokale omroep mogelijk. Daarnaast hebben in de
eerste periode kijkers door interactieve toepassingen van ICT invloed kunnen
uitoefenen op het verloop van het debat. Doordat de reacties op stellingen
werden ingebracht in de discussies, ontstond een interactief televisiedebat. In
de tweede fase hebben de stadsgesprekken hun interactieve karakter verloren
De opvattingen van burgers worden nog wel ingebracht in de discussie, maar
zijn zelf geen reactie meer op het debat  Om deze opvattingen snel te kunnen
verwerken en analyseren, wordt in ondersteunende zin, echter nog steeds
gebruik gemaakt van ICT
De technologie speelt een zichtbare rol in de Amsterdamse stadsgesprekken
Zeker in de eerste fase, is de technologie onmisbaar geweest voor het initia-
tief Zonder ICT hadden nooit interactieve televisiedebatten kunnen worden
georganiseerd Hoewel het interactieve karakter is verdwenen, speelt de tech-
nologie nog steeds een zichtbare rol. De beschikbaarheid van kabel heeft
immers een belangrijke rol gespeeld bij de opkomst AT5, de lokale omroep
die de stadsgesprekken uitzendt.

Tribunaal Zutphen
Met het tribunaal heeft het gemeentebestuur van Zutphen een publieke dis-
cussie over de toekomst van de stad georganiseerd. Burgers en maatschappe-
luke organisaties zijn hiervoor uitgenodigd voor een 'zittingsdag' waarop de
toekomst van Zutphen is besproken. Hierbij is geen gebruik gemaakt van ICT

Bre(la 2000
Om de discussie over de toekomst van de stad te initieren heeft het gemeen-
tebestuur van Breda een nom gepresenteerd Deze nota, Breda 2000, is de
inzet geweest van vier ronde tafelgesprekken waaraan telkens vijfentwintig
'opinieleiders' hebben deelgenomen. Vervolgens is een stadsgesprek georgani-
seerd. In de verschillende fasen van Breda 2000 heeft ICT geen rol gespeeld.

Ronde tafelgesprekken Alkmaar
In het begin van de jaren negentig ziet het gemeentebestuur van Alkmaar zich
geplaatst voor enkele strategische keuzen. Om bij de discussie hierover de
plaatselijke bevolking te betrekken, worden vier ronde tafelgesprekken geor-
ganiseerd. Bu deze gesprekken zun geen toepassingen van ICT gebruikt.

Publieke discussie Zaanstad
Voor de ontwikkeling van de structuurschets heeft het Zaanse gemeentebe-
stuur drie scenario's ontwikkeld, die inzet vormden van een publieke discussie.
Om deze discussie te ondersteunen is een onderzoek onder de bevolking
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uitgevoerd De resultaten van deze discussie hebben politieke partijen kunnen
gebruiken bij de ontwikkeling van de structuurschets.
Bij de publieke discussies over de Zaanse structuurschets is alleen tijdens het
onderzoek onder burgers gebruik gemaakt van ICT. Met een statistische
computerprogramma is het verwerken en analyseren van de reacties van
burgers versneld
ICT is daarmee vooral in latente en ondersteunende zin van betekents geweest
voor dit initiatief In de publieke discussie zelf heeft ICT geen rol gespeeld

op de koflie Rotterdam
Het Rotterdamse gemeentebestuur heeft met het 'op de koffie-project' de com-
municatie met de bevolking trachten te intensiveren Enkele wethouders en
deelraadvoorzitters hebben mensen bezocht die met een stadsbestuurder een
thema wilden bespreken Bij deze gesprekken is geen gebruik gemaakt van
toepassingen van ICT

Wijkdagen Alkmaar
In Alkmaar worden per jaar twee wijkdagen georganiseerd. Op deze dagen
kunnen buurtbewoners allerlei concrete zaken doorspreken met politici en
ambtenaren. Voordat de wijkdag plaatsvindt, wordt een onderzoek onder
buurtbewoners gehouden Hierbij wordt onder andere aan burgers gevraagd
wat de belangrukste problemen in hun wijk zijn Politici en ambtenaren kun-
nen zich met de onderzoeksresultaten voorbereiden op de wukdag
Bij de voorbereiding van de wijk wordt gebruik gemaakt van ICT. Bu de
verwerking en de analyse van de antwoorden van de buurtbewoners wordt de
technologie ingezet. Hierdoor is de doorlooptijd van het wijkonderzoek be-
perkt De gegevens waarover politici en ambtenaren worden geinformeerd,
zijn daarmee actueel. Om tijdens de wijkdag in te spelen op de ontwikkelin-
gen in de buurt, is dit van groot belang Voor de wukdag zelf, is de techno-
logie niet van belang.
ICT vervult voor de wijkdag daarmee een ondersteunende en onzichtbare rot
Alleen de onderzoekers maken in de voorbereiding van de wijkdagen gebruik
van de technologie

Condusie
Om de organisatie van de communicatie tussen burgers en gemeentebestuur te
vernieuwen, wordt ICT bij drie van de zeven beschreven initiatieven ingezet
Daarbij vervult de technologie alleen bij de Amsterdamse stadsgesprekken een
manifeste en noodzakelijke rot. Bij de publieke discussie in Zaanstad en bij de
Alkmaarse wijkdagen wordt de technologie in latente, ondersteunende zin
gebruikt. ICT speelt in de communicatie tussen burgers en bestuur geen rol,
maar wordt gebruikt om de discussie voor te bereiden.
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8.2.3     Interne  organisatie  politieke  partijen

In de praktijk van politieke en bestuurlijke vernieuwing worden nauwelijks
activiteiten ondernomen die zich richten op het functioneren van politieke
partijen. Er is slechts 66n lokaal initiatief beschreven dat zich expliciet richt
op ondersteuning van partijen Dit Rotterdamse initiatief is vanwege een
gebrek aan politieke steun, echter nooit uitgevoerd Hierdoor kan over de
betekenis van ICT voor de ondersteuning van politieke partijen niet worden
gezegd.

8.2.4    Verkiezingscampagne

In 1994 hebben verschillende gemeenten geprobeerd kiezers te bewegen  tot
een gang naar de stembus In het derde hoofdstuk zun twee van dergelijke
opkomstbevorderende campagnes beschreven

Prijsvrciag Hoom
Om  jongeren  op 2 maart  1994 te verleiden  tot  een  gang  naar de stembus,
hebben de politieke partijen in Hoorn een prijsvraag uitgeschreven. De jonge-
ren moesten de uitslag voorspellen. Deze voorspelling kon worden ingeleverd
bij een stembureau Hoewel de hoofdprus een computer was, heeft ICT geen
rol gespeeld voor het initiatief zelf

Opkomstbevorderende campagne Groningen
Met een verkiezingsmarkt, een briefkaartenactie, affiches, spotjes op de lokale
radio, busreclame, oproepen via de kabelkrant, verkiezingsfolders, en met
advertenties in plaatselijke kranten heeft het Groningse gemeentebestuur
geprobeerd kiezers te mobiliseren
Bij deze opkomstbevorderende campagne is gebruik gemaakt van enkele
toepassingen van ICT Zo zijn kabelkrant en lokale omroep gebruikt om
kiezers te bereiken Bij deze campagne is daarmee vooral gebruik gemaakt
van de decentrale toepassingsmogelijkheden ICT
Hoewel ICT een zichtbare rol heeft gespeeld, is de campagne niet afhankelijk
geweest van de technologie Zonder de beschikbaarheid van ICT zou het
Gronings gemeentebestuur een gelijksoortige campagne kunnen hebben ge-
voerd In dit opzicht heeft de technologie een ondersteunende rol gespeeld
voor dit initiatief

Conclusie
Voor de beschreven opkomstbevorderende campagnes voor de raadsverkiezin-
gen  van 1994 heeft ICT een betrekkelijk marginale rol gespeeld In Hoorn  is
de technologie niet gebruikt, terwijl het Groningse gemeentebestuur de decen-
trale toepassingsmogelijkheden van ICT heeft aangegrepen om enkele activi-
teiten te organiseren. Zonder technologie zou de campagne echter vrijwel
hetzelfde karakter hebben gehad.
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8.2.5     Verkiezingen

De institutionele instrumenten van politieke en bestuurlijke vernieuwing
richten zich veelal op een aanpassing van de raadsverkiezingen. De aandacht
die in de lokale initiatieven aan verkiezingen wordt besteed, steekt hierbij
enigszins af In hoofdstuk drie is alleen het dubbele Haarlemse referendum
besproken.

Referendum Haarlem
Om een impasse in de college-onderhandelingen te doorbreken, organiseerde
het gemeentebestuur van Haarlem een dubbel referendum. De bevolking heeft
zich zo kunnen uitspreken over de bebouwing van twee groengebieden. Om
deel te nemen aan deze verkiezingen hebben burgers de gang naar de stembus
moeten maken, er was geen sprake van een elektronische referendum.

Conclusie
Omdat maar 66n initiatief is besproken dat zich richt op het verloop van de
lokale verkiezingen, kan alleen een voorzichtige uitspraak worden gedaan over
de betekenis van ICT voor deze activiteit in het democratisch proces. De
wijze waarop in Haarlem het referendum is georganiseerd, ondersteunt de
conclusie dat, ondanks alle aandacht in de literatuur, ICT nog niet wordt
ingezet bu verkiezingen.

8.2.6     Parlementaire  werkzaamheden

In de praktijk van politieke en bestuurlijke vernieuwing worden verschillende
activiteiten ondernomen om de werkzaamheden van raadsleden anders te
organiseren Met deze aanpassing wordt getracht het parlementair werk op
lokaal niveau zowel aantrekkelijker, als toegankelijker te maken. In het derde
hoofdstuk zijn vier van deze initiatieven beschreven

Simulatiespet Delft
In het begin van de jaren negentig ziet Delft zich geplaatst voor het vraagstuk
van regionale samenwerking Er wordt een simulatiespel ontwikkeld om de
voor- en nadelen van de afzonderlijke opties inzichtelijk te maken voor raads-
leden. Na dit spel ontstond in de raad eensgezindheid over de stappen die in
het proces van regionalisering zouden moeten worden gezet ICT heeft hieraan
geen budrage geleverd; in het simulatiespel is de technologie niet gebruikt

Raadscommissies Amsterdam
Met de introductie van de 'termijnagenda' heeft het Amsterdamse gemeente-
bestuur getracht de invloed van de raadscommissies op de politieke besluitvor-
ming te vergroten. De termijnagenda weerspiegelt de politieke prioriteiten.
Door commissies de inhoud van deze agenda te laten bepalen, kan de raad de
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werkzaamheden van het college en het ambtelijk apparaat beter sturen. ICT
speelt geen rol bij deze nieuwe werkwijze van de Amsterdamse commissies

Raadsinformatiesysteem Den Haag
De gerneente Den Haag heeft met de ontwikkeling van een raadsinformatie-
systeem getracht de werkzaamheden van raadsleden te ondersteunen. Het
Haagse systeem is een databank, waarin allerlei informatie voor het raadswerk
is opgeslagen. Raadsleden kunnen zich met behulp van het systeem snel en
volledig informeren over bepaalde beleidsprocessen. Met deze kennis kunnen
zij hierop meer invloed uitoefenen.
ICT speelt bij het raadsinformatiesysteem een manifeste rol. Het systeem is
een technologisch produkt Raadsleden gebruiken een computer en een geau-
tomatiseerd zoeksysteem om stukken op te zoeken De beschikbaarheid van
ICT is voor de ontwikketing van raadsinformatiesystemen ook een noodzake-
lijke voorwaarde Zonder de technologie zou het systeem een kaartenbak zijn
Een kaartenbak die minder informatie zou bevatten, niet decentraal zou kun-
nen worden geraadpleegd en die veel meer tud zou verlangen om de gezochte
informatie te vinden Het raadsinformatiesysteem is daarom bij uitstek een
technologisch initiatief waarin de snelheid, de informatiecapaciteit en de
decentrale toepassingsmogelijkheden van ICT gebruikt worden.

Raadsonderzoek Arnhem
Aan het begin  van de raadsperiode 1990-1994 heeft de Arnhemse gemeente-
raad een onderzoekscommissie in het leven geroepen Deze buzondere raads-
commissie heeft een 'zelf-onderzoek' uitgevoerd naar de wuze waarop de
lokale politiek in de Gelderse hoofdstad heeft gefunctioneerd. Na ruim een
jaar is een rapport gepresenteerd Bij haar werkzaamheden heeft de onder-
zoekscommissie geen gebruik gemaakt van ICT

Conclusie
Bij drie van de vier beschreven initiatieven waarin is geexperimenteerd met
nieuwe procedures, werkwijzen en routines in de raad, heeft ICT geen enkele
functie vervuld. Alleen bij de ontwikkeling van het Haagse raadsinformatie-
systeem heeft de technologie een essentiele rol gespeeld. Zonder ICT zou
deze vernieuwing van de Haagse raadswerkzaamheden nooit van de grond zijn
gekomen.

8.2.7  Voorbereiding van beleid

Het inventariseren van maatschappelijke vraagstukken en het zoeken naar
mogelijke reacties hierop, zijn belangrijke activiteiten in het democratisch
proces. Beide elementen kunnen worden beschouwd als de momenten waarop
gemeentelijk beleid wordt voorbereid In verschillende gemeenten zijn initia-
tieven ondernomen om de beleidsvoorbereiding aan te passen, opdat de effec-

tiviteit van het gemeentebestuur toeneemt. Deze initiatieven richten zich op
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het arrangeren van overleg met direct betrokkenen, het introduceren van
nieuwe sturingsinstrumenten en het vernieuwen van beleidsonderzoek.

Verkeerscirculatieplan Deventer
In Deventer is de verantwoordelijkheid voor het formuleren van wukverkeers-
plannen voor een belangrijk deel overgedragen aan burgers. Onder leiding van
een commercieel verkeersbureau proberen wukbewoners een gemeenschappe-
lijk gedragen verkeerscirculatieplan te ontwikkelen De plannen waarover in
de wijk consensus bestaat, worden geaccordeerd door het college van B&W
en vervolgens uitgevoerd ICT heeft geen betekenis gehad voor de formule-
ring van de verkeerscirculatieplannen.

Workshop autoluw Culemborg
Verkeersmaatregelen voor het centrum van een stad roepen vaak veel emoties
op. Om de verschillende belangen in de oude binnenstad met elkaar te ver-
enigen, is in Culemborg een workshop georganiseerd Deze workshop, waar-
aan zowel winkeliers als buurtbewoners hebben deelgenomen, resulteerde in
een gemeenschappelijk gedragen plan voor het reduceren van verkeersoverlast
Bij de organisatie van de workshop is geen gebruik gemaakt van ICT.

Amhemse kijk op de wijk
Na een eerste mislukking, heeft het Arnhemse gemeentebestuur geprobeerd
om in samenwerking met betrokkenen het beleid voor de oudere wijken vorm
te geven Hiertoe zijn wukplatforms opgericht Deze hebben problemen en
mogelijke oplossingen geanalyseerd en een wijkplan opgesteld. Over de maat-
regelen in deze plannen is onderhandeld met de betrokken partijen. In het
gehele proces van de Arnhemse 'kijk op de wijk' heeft ICT geen rot gespeeld

Tilburgs Model
In het Tilburgs Model voeren zelfstandige vakdiensten opdrachten uit van de
politiek. Hiertoe worden contracten afgesloten, waarin afspraken worden
gemaakt over enerzijds de inzet van middelen en anderzijds de te leveren
prestaties en produkten Om afspraken te maken en naleving van het contract
te controleren, is het belangrijk dat de lokale politiek regelmatig wordt ge-
informeerd over de mogelukheden en de prestaties van de ambteluke diensten
De 'maraps' (managementrapportages) vormen een belangrijk element in de
sturing van de ambteluke organisatie. De vakdiensten rapporteren in de dien-
stenmaraps over zowel de geleverde prestaties als de daarbu ingezette midde-
len. De dienstenmaraps worden door de bestuursdienst geaggregeerd in de
concernmarap Deze marap wordt door het college van B&W gebruikt om aan
de raad keuzen voor te leggen, en verantwoording af te leggen.
Bij het vaststellen van de maraps speelt ICT een belangruke rot. Met geau-
tomatiseerde management informatiesystemen kunnen vakdiensten hun dien-
stenmarap snel en accuraat opstellen Voor deze informatiesystemen wordt
gebruik gemaakt van een mini-computer. Deze computer wordt ook gebruikt
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om de dienstenmaraps te aggregeren in een concernmarap Alhoewel in het
concept van het Tilburgs Model de informatietechnologie niet van betekenis
lijkt, zouden de managementrapportages nooit kunnen worden geproduceerd in
de frequentie en met de nauwkeurigheid waarmee dit thans gebeurt
Waar de informatievoorziening bu het opstellen en naleven van de contracten
tussen politiek en ambtelijk management zeer belangrijk is, speelt de techno-
logie op een betrekkelijk onzichtbare wijze een rol voor het Tilburgs Model.
Vooral de snelheid, de capaciteit en de decentrale eigenschappen van ICT zijn
hierbu van belang

Welzijnsindex Enschede
Aan het eind van de jaren tachtig heeft de gemeente Enschede een nieuwe
methodiek ontwikkeld om het welzijnsgeld over de stad te verdelen. Deze
methodiek moest leiden tot een concentratie van middelen in wijken met de
meeste 'sociale achterstand' Om de achterstand te bepalen, is de welzijnsindex
geconstrueerd. In deze index zun acht indicatoren geintegreerd, waarin ver-
schillende aspecten van maatschappelijke achterstand tot uitdrukking komen.
De ICT heeft bij het ontwikkelen van de weizijnsindex een belangrijke rot
gespeeld Computers hebben het gemeentebestuur van Enschede in de gele-
genheid gesteld de gegevens van de verschillende indicatoren aan elkaar te
koppelen Na deze koppeling is voor ieder specifiek gedeelte van de stad de
maatschappelijke achterstand berekend.
Bij de constructie van de welzijnsindex is vooral van de capaciteit tot 'infor-
mation-targeting' gebruik gemaakt Hoewel de technologie in de welzijnsindex
als zodanig niet zichtbaar is, zou een dergelijk instrument, waarin acht indi-
catoren zun samengebald, zonder ICT moeilijk kunnen worden ontwikkeld.

Basiskwaliteit Tilburg
In 1989 heeft het Tilburgse gemeentebestuur  in het Stadsbeheersplan  een
strategie aangekondigd om de leefbaarheid in de verschillende buurten te
verbeteren Het gemeentebestuur wil zijn activiteiten richten op de gebieden
waar deze het meest te wensen overlaat Om deze buurten aan te wijzen,
wordt het meetinstrument 'basiskwaliteit' ontwikkeld Deze maat is geconstru-
eerd aan de hand van enkele indicatoren, waarmee de kwaliteit in de verschil-
lende Tilburgse buurten is onderzocht. Op basis van dit onderzoek zijn 42
buurten als 'kwetsbare' gebieden aangewezen
Voor het bepalen van de basiskwaliteit is de beschikbaarheid van ICT van
belang geweest De technologie heeft het mogelijk gemaakt de verschillende
gegevens over de wijken aan elkaar te koppelen, zodat een gedetailleerd beeld
van de leefkwaliteit kon ontstaan Daarnaast heeft ICT een belangrijke functie
vervuld bij het onderzoek onder burgers Door de technologie konden hun
opvattingen over de leefbaarheid van hun wijken worden meegenomen
Hoewel haar mogelijkheden van 'information-targeting' en haar snelheid van
informatieverwerking onmisbaar zijn geweest voor de bepaling van de basis-
kwaliteit, is de technologie niet zichtbaar in het meetinstrument basiskwaliteit.
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Voor het gemeentelijk beleid rond de basiskwaliteit heeft ICT een latente rol
gespeeld.

Onderzoek wijkbeheer Nijmegen
Om het beleid in het kader van het wijk- en buurtbeheer zo veel mogelijk te
laten aansluiten op de specifieke omstandigheden ter plaatse, heeft het NU-
meegse gemeentebestuur een onderzoek uitgevoerd naar de sterke en zwakke
kanten van buurten Met verschillende verklaringsmodellen zijn de oorzaken
van problemen geinventariseerd. Op basis van deze inventarisatie zijn gerichte
maatregelen genomen om de leefbaarheid van buurten te verbeteren.
Door de beschikbaarheid van informatietechnologie is het Nijmeegse gemeen-
tebestuur in staat geweest het 'onderzoek wijkbeheer' uit te voeren. De grote
hoeveelheden gegevens zun met toepassingen van ICT aan elkaar gekoppeld,
zodat de samenhang in de problemen van wijken inzichtelijk is geworden
Bovendien kan met de technologie het onderzoek frequent worden herhaald,
zodat ontwikkelingen in wijken snel zichtbaar worden  Voor dit initiatief heeft
ICT vooral indirect en latent betekenis gehad. Voor het gemeentebestuur zijn
alleen de onderzoeksresultaten interessant geweest Dat ICT voor het verkrij-
gen hiervan een belangruke rol heeft gespeeld, is niet zichtbaar

Conclusie
ICT is van wisselend belang geweest voor de initiatieven die zich richten op
de vernieuwing van de beleidsvoorbereiding Hierbij lijkt de doelstelling van
de verschillende initiatieven een rol te spelen. Bij de initiatieven waarin het
arrangeren van maatschappelijk overleg centraal stond, is ICT niet ingezet. Bij

de andere initiatieven is weI gebruik gemaakt van de technologie. Bij het
Tilburgs Model wordt ICT ingezet om snel over veel gegevens uit het ambte-
lijk apparaat te kunnen beschikken In de drie initiatieven waar is geaxperi-
menteerd met nieuwe vormen van beleidsonderzoek, is de informatietechno-    1
logie gebruikt om informatiebestanden te koppelen: een koppeling om kenge-
tallen te ontwikkelen, waarmee vraagstukken en ontwikkelingen in verschil-
lende wuken in kaart zijn gebracht. In Enschede, Tilburg en Nijmegen geven
deze kengetallen, waarin de technologie zelf niet meer zichtbaar is, richting
aan beleid

8.2.8    Implementatie  van  beleid

De daadkracht van het gemeentebestuur wordt voor een belangrijk deel be-
paald door de wijze waarop de uitvoering van beleid is georganiseerd. In het
proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing richten sommige initiatieven
zich op de organisatie van de beleidsimplementatie. Naast aanpassingen van
de ambteluke organisatie, worden in deze initiatieven uitvoerende taken van
gemeenten overgedragen aan direct betrokkenen.
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Ein-lokettensysteem Amersfoort
Ter verbetering van de dienstverlening zijn in Amersfoort de ambtelijke
loketten geconcentreerd Clienten van de ambtelijke organisatie hoeven hier-
door voor een bepaald produkt niet meer naar meerdere gemeentelijke dien-
sten Ze kunnen aan 66n balie worden geholpen.
De concentratie van loketten vereist dat ambtenaren aan de balie beschikken
over alle relevante informatie, zodat zij clienten niet meer hoeven door te
verwijzen naar een ander loket. Het 66n-lokettensysteem veronderstelt daarom
een gestructureerde informatievoorziening ICT kan hieraan een belangrijke
bijdrage leveren Terwijl ze voor de clienten niet zichtbaar is, stelt de techno-
logie de baliemedewerker in de gelegenheid met 66n druk op de knop de
informatie te verkrijgen die noodzakelijk is voor de beantwoording van alle
mogelijke vragen
Voor het Amersfoortse 66n-lokettensysteem zijn naast de snelheid waarmee m
grote informatiebestanden kan worden gezocht, de decentrale toepassingsmo-
gelijkheden de belangrijkste eigenschap van ICT

Wijkaanpak Deventer
In de Deventer wijkaanpak hebben burgers meer verantwoordelijkheden ge-
kregen voor de ontwikkelingen in hun wijk Op basis van een wukanalyse
ontwikkelt een panel een toekomstscenario, dat de basis vormt voor een
wijkplan Dit plan wordt in het openbaar bediscussieerd, waarna het wordt
geaccordeerd door het gemeentebestuur. Vervolgens voeren taakgroepen de
verschillende activiteiten van het wijkplan uit.
Alleen voor de eerste stap in de Deventer wijkaanpak is ICT van belang. De
technologie vereenvoudigt het maken van wijkanalyses. Voor dergelijke ana-
lyses worden met grote regelmaat veel gegevens over sociaal-demografische
ontwikkelingen opgevraagd bij (semi-)publieke diensten Deze gegevens
kunnen alleen worden geleverd, omdat deze diensten hun informatiebestanden
door ICT actueel kunnen houden en snel aan derden beschikbaar kunnen
stellen
Waar de wijkanalyse het formuleren van een wijkplan ondersteunt, levert de
technologie op een zeer indirecte manier een bijdrage aan de Deventer wij-
kaanpak

Wijkgericht werken Utrecht
Met het project wijkgericht werken wil het Utrechtse gemeentebestuur de ge-
meenschappeluke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van wijken tot
uitdrukking brengen Binnen algemene, politieke kaders ontwikkelen wijkbu-
reaus perspectieven voor de toekomst van wijken Bij de totstandkoming en
uitvoering van deze perspectieven worden burgers en maatschappelijke orga-
nisaties betrokken Hoewel wordt onderkend dat een adequate informatie-
uitwisseling tussen raad en wijkbureaus een belangrijke voorwaarde is voor
succes, gaan de gemeentelijke brochures over het 'wijkgericht werken'  niet in
op de rol die ICT hierbij zou kunnen spelen
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Zeubeheer Woensel-West
In de Eindhovense wijk Woensel-West heeft de huurdersvereniging het beheer
op zich genomen van een groot aantal woningen van het gemeenteluk woon-
bedrijf Tussen huurdersvereniging en woonbedruf bestaat een taakverdeling.
Deze verdeling veronderstelt dat een goede uitwisseling van informatie plaats-
vindt Voor dit doel is een speciaal computerprogramma ontwikkeld Hiermee
kan de administratie van de huurdersvereniging worden aangesloten op de
geautomatiseerde klachten- en onderhoudsadministratie van het woonbedrijf
Zo kan de huurdersvereniging de informatie die bij het woonbedrijf is opge-
slagen inzien, terwijl het gemeentelijk woonbedruf de huurdersvereniging op
afstand kan controleren
In Woensel-West wordt ICT vooral gebruikt vanwege zijn decentrale toepas-
singsmogelijkheden, waardoor huurdersvereniging en woonbedrijf snel over
elkaars informatie kunnen beschikken In het beheer van de woningen speelt
de technologie geen 'zichtbare' rol. De technologie is voor zowel de huurders-
vereniging als het gemeentelijk woonbedrijf echter een hulpmiddel om hun
taak uit te voeren, ICT faciliteert daarmee op de 'achtergrond' het zelfbeheer-
project in Woensel-West.

Premie-op-actie; opzoomeren in Rotterdam
Rotterdammers die zich actief inzetten voor hun straat of woonblok, hebben
van het gemeentebestuur een Opzoomerzegel ontvangen Met deze zegel
hebben zij een extra service of bepaalde diensten en produkten van de ge-
meentelijke organisatie kunnen kopen Het Rotterdamse gemeentebestuur heeft
burgers hiermee wil prikkelen zich in te zetten voor hun buurt ICT is voor
deze prikkel niet van betekenis geweest

Conclusie
Bij de initiatieven die zich richten op een vernieuwing van de beleidsuitvoe-
ring, is wisselend gebruik gemaakt van ICT De technologie heeft een rol
gespeeld bij het initiatief waarin de interne organisatie van de gemeente is
aangepast Bu twee van de vier initiatieven waarin is gestreefd naar een
vermaatschappelijking van de uitvoering, heeft ICT ook een functie gehad  Bij
zowel de Deventer wijkaanpak als bij het zelfbeheerproject Woensel-West is
deze rol ondersteunend en manifest geweest.

8.2.9    Evaluatie  van  beleid

Om de daadkracht van het gemeentebestuur te bepaten, wordt het politiek
proces geevalueerd De vraag of het gemeentelijk beleid de gewenste effecten
heeft opgeleverd, vormt van oudsher een belangrijk aspect van deze evaluatie
Onder invloed van het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing wordt
vaak een tweede vraag toegevoegd aan de evaluatie: zijn burgers tevreden
over de beslissingen en het beleid van het gemeentebestuur? In het derde
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hoofdstuk zijn drie lokale initiatieven beschreven waarin is geexperimenteerd
met methoden om deze vraag te beantwoorden.

Kwaliteitspand Rotterdam
Het Landelijk Centrum Opbouwwerk (LCO) heeft met het kwaliteitspanel een
instrument ontwikkeld om prestaties van de (semi-) publieke diensten te
meten Bij deze evaluatie spelen de leden van lokale maatschappelijke orga-
nisaties een centrale rol Zij vormen het kwaliteitspanel dat de 'prestaties' van
de diensten beoordeelt. Zij ondervragen clienten en voeren observaties uit
Bij het kwaliteitspanel wordt gebruik gemaakt van statistische computerpro-
gramma's om grote hoeveelheden gegevens snel te verwerken en te analyse-
ren In dit opzicht heeft ICT betekenis voor het kwaliteitspanel De betekenis
van de technologie voor dit initiatief is overigens vrij indirect De technologie
ondersteunt een deel van de werkzaamheden, waardoor het kwaliteitspanel
eenvoudiger de evaluatie kan uitvoeren.

Kwalitatieve panel Ridderkerk
Het gemeentebestuur van Ridderkerk heeft met een kwalitatief panel de amb-
telijke reorganisatie geevalueerd. Burgers zijn uitgenodigd om te discussieren
over de klantgerichtheid, de service en het beeld van het ambtelijk apparaat
Bij deze discussies is geen gebruik gemaakt van ICT.

Stadspanel Delft
In Delft wordt ook het oordeel van burgers betrokken bij de evaluatie van
ambtelijke diensten Om dit oordeel vast te stellen, is het Delftse stadspanel
opgericht. De leden van het panel ontvangen vragen over het gemeenteluk
beleid en over het functioneren van ambtelijke diensten.
Bij het Delftse stadspanel worden respondenten schriftelijk en mondeling
benaderd. Voor de bevolking is het gebruik van ICT bij het stadspanel daarom
onzichtbaar Desondanks is het stadspanel als evaluatie-instrument afhankelijk
van de beschikbaarheid van ICT. Met een statistisch computerprogramma
kunnen in beperkte tijd een grote hoeveelheid reacties worden verwerkt en
geanalyseerd. Hierdoor wordt het mogelijk de onderzoeksgegevens te gebrui-
ken bij de beoordeling van de prestaties van de ambtelijke organisaties Zon-
der ICT zouden deze gegevens snel te gedateerd zijn

Conclusie
Waar op lokaal niveau ambtelijke organisaties steeds meer worden aange-
sproken op hun prestaties, neemt het belang van evaluaties toe. Bu twee van
de drie initiatieven die zich richten op een vernieuwing van de evaluatie,
speelt ICT een rol. De technologie wordt vooral gebruikt om snel de beschik-
king te hebben over de oordelen van burgers De technologie speelt hierbij
steeds een 'onzichtbare' rol Ze faciliteert het onderzoek onder burgers Hier-
mee maakt ICT op een indirecte manier deze nieuwe vormen van evaluatie
mogelijk
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8.2.10  Conclusie

Wat kan op grond van verschillende initiatieven worden geconstateerd over de
betekenis van ICT voor de praktijk van politieke en bestuurlijke vernieuwing?
Leidt ICT dan vooral tot een vervolmaking van de lokale democratie, of
ondersteunt de technologie het streven naar vermaatschappelijking? Voordat
deze vraag wordt beantwoord, worden eerst vijf observaties gepresenteerd
over het gebruik van ICT in het proces van vernieuwing

Gebruik ICT
Allereerst valt te constateren dat in een groot aantal initiatieven gebruik wordt
gemaakt van ICT De technologie is dus van betekenis voor het proces van
politieke en bestuurlijke vernieuwing. Desondanks is de technologie geen
conditio  sine  qua  non  voor de vernieuwing  van de lokale democratie   BU  14
van de 34 beschreven initiatieven4 speelt technologie geen enkele rol; 'premie
op actie', het 'op de koffie-project', Breda 2000, het Zutphens tribunaal, de
Hoornse prusvraag illustreren dit.
Voorts blijkt dat in de initiatieven waar ICT een rol speelt, deze rol veelal
'onzichtbaar' is Alleen bu het radio-referendum Rijnmond, de Amsterdamse
stadsgesprekken, het kabel-experiment Hoogvliet, het raadsinformatiesysteem
van Den Haag, en bij de Groningse opkomstbevorderende campagne is ICT
manifest aanwezig. Bu de overige initiatieven speelt de technologie vooral een
rol op de 'achtergrond'. ICT wordt ingezet om de werkzaamheden die het
initiatief ondersteunen, te faciliteren De technologie is vooral op een indirecte
manier van betekenis voor het vernieuwingsproces De 'revolutie' die ICT in
de lokale democratie teweeg brengt, is daarmee niet alleen stil, maar ook
betrekkelijk 'onzichtbaar' en 'indirect' Ondanks alle 'spectaculaire' voorspellin-
gen, laten de initiatieven van politieke en bestuurlijke vernieuwing zien dat
het gebruik van ICT niet zonder meer leidt tot een massale invasie van com-
puters, informatiesystemen, bulletin board systemen en videoconferenties in
het democratisch proces.
Uit de beschreven initiatieven komt bovendien naar voren dat er vrij eenzijdig
gebruik wordt gemaakt van ICT. De technologie wordt vooral aangewend om
in korte tijd grote hoeveelheden informatie te verzamelen, verwerken, bewer-
ken en te analyseren, zodat de kennis van maatschappelijke, bestuurluke en
van politieke ontwikkelingen groter wordt. De andere eigenschappen van ICT
zijn nog betrekkeluk weinig benut Bij een paar initiatieven, zoals het radio-
referendum, het zelfbeheer-project Woensel-West en de Groningse opkomst-
bevorderende campagne, is gebruik gemaakt van de decentrale toepassings-
mogelukheden van de technologie En alleen bij de Amsterdamse stadsge-
sprekken zijn de interactieve eigenschappen van ICT daadwerkelijk gebruikt
Sinds de nieuwe opzet van de stadsgesprekken is ook bij dit initiatief geen rol
meer weggelegd voor de interactieve capaciteiten van de technologie
Het uiteenlopend gebruik van de eigenschappen van ICT hangt wellicht samen
met de eenzijdige wijze waarop de technologie in de praktijk van politieke en
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bestuurluke vernieuwing wordt ingezet ICT wordt vooral gebruikt voor en-
qu6tes Menig lokaal initiatief wordt ondersteund door een onderzoek onder
burgers, waarbu de technologie wordt ingezet om in een korte tud resultaten
te kunnen presenteren. De interactieve eigenschappen van ICT zouden vooral
kunnen worden aangewend bij de organisatie van nieuwe vormen van publiek
debat en communicatie tussen burger en bestuur Bij lokale initiatieven die dit
doel dienen, zoals het tribunaal in Zutphen, de ronde tafelgesprekken in Alk-
maar en het Rotterdamse 'op de koffie-project', speelt ICT echter nauwelijks
een rol. Al deze initiatieven van politieke en bestuurlijke vernieuwing zouden
vrij eenvoudig gebruik kunnen maken van toepassingen van ICT. Het PEN in
Santa Monica en de Digitale Stad in Amsterdam kunnen hierbij als voorbeeld
dienen Bij het Tribunaal in Zutphen zou net zoals bij het PEN met publieks-
terminals een brede elektronische discussie over de toekomst van de stad
georganiseerd kunnen worden. En voor het 'op de koffie-project' zou het
Rotterdamse gemeentebestuur een bulletin board systeem hebben kunnen
ontwikkelen Zoals het PvdA-BBS kan worden gebruikt om brieven te sturen
aan Kok en Rottenberg, zouden op het Rotterdamse bulletin board systeem de
wethouders en deelraadvoorzitters een postbus kunnen krijgen De Rotterdam-
se burgers zouden zo in feite het hele jaar elektronisch 'op de koffie' kunnen
gaan bu hun bestuurders
Hiermee komt een laatste constatering over het gebruik van ICT in de praktijk
van vernieuwing in beeld De voorbeelden illustreren dat het belang van ICT
voor politieke en bestuurlijke vernieuwing nog groeimogelijkheden kent. De
gepresenteerde inventarisatie is daarmee geen statisch, afgerond verhaal.

Vervolmaking of Vermacitschappelijking?
Met deze observaties over het gebruik van ICT in de praktijk van vernieuwing
is het nog niet duidelijk of de inzet van de technologie leidt tot een vervol-
making of een vermaatschappelijking van de lokale democratie Om deze
vraag te beantwoorden, moet worden bekeken in wat voor een soort initiatie-
ven ICT een rot speelt Zijn dit initiatieven waarin wordt gestreefd naar een
vervolmaking van de lokale democratie? Of zun het daarentegen juist ver-
maatschappelukingsinitiatieven?
Voordat deze vragen kunnen worden beantwoord, moeten de verschillende
initiatieven worden gecategoriseerd  In de afsluitende paragraaf van het derde
hoofdstuk is geconstateerd dat de meeste initiatieven passen bij het vervol-
makings- of het vermaatschappelukingsperspectief Een beperkt aantal initia-
tieven heeft een enigszins dubbelzinnige betekenis voor de vernieuwing van
de lokale democratie en passen bij beide perspectieven. Er kunnen zo drie
categorieen worden onderscheiden
Allereerst zijn dit 'vervolmakingsinitiatieven'. Met het Tilburgs Model, het
raadsonderzoek Arnhem, het Amersfoortse een-lokettensysteem, het Haagse
raadsinformatiesysteem, het onderzoek basiskwaliteit Tilburg, de welzijnsin-
dex, het onderzoek wijkbeheer Nijmegen, de raadscommissie Amsterdam, het
Delftse simulatiespel, het Haarlemse referendum, de opkomstbevorderende
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campagne in Groningen en met de Hoornse prusvraag wordt gepoogd de
werking van het bestaande democratisch systeem te perfectioneren. Bij deze
initiatieven worden burgers, politici en ambtenaren ondersteund om hun
vertrouwde rol in de lokale democratie beter uit te kunnen voeren
Daarnaast kunnen zogenaamde 'hybride initiatieven' worden onderscheiden.
Het Waagstraatproject in Groningen, de stadsraadpleging in Nijmegen, de
omnibusenqu6te in Alkmaar, het Delftse stadspanel, het Hoogvlietse kabel-
experiment en het radio-referendum Rijnmond hebben betekenis voor zowel
de vervolmaking als de vermaatschappelijking van de lokale democratie Door
deze initiatieven kan buvoorbeeld de rol van burgers als kiezers meer inhoud
krijgen, maar kan ook de externe orientatie van raadsleden worden gestimu-
leerd.

Ten slotte zijn er 'vermaatschappelijkingsinitiatieven' Hiertoe behoren achter-
eenvolgens: het wijkgericht werken in Utrecht, de Deventer wijkaanpak, de
Arnhemse kijk op de wijk, het zelfbeheer-project in Woensel-West, het kwa-
liteitspanel in Rotterdam, het kwalitatieve panel in Ridderkerk, het op-de-
koffie project in Rotterdam, Breda 2000, het Zutphens tribunaal, de Alkmaar-
se ronde tafelgesprekken, het opzoomeren in Rotterdam, de Alkmaarse wijk-
dagen, de workshop in Culemborg, de verkeerscirculatieplannen in Deventer,
de publieke discussie in Zaanstad en de Amsterdamse stadsgesprekken. Deze
initiatieven pogen de maatschappelijke verankering van de lokale democratie
te verstevigen.
In de onderstaande schema's is per categorie aangegeven bij welke initiatieven
gebruik wordt gemaakt van ICT
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SCHEMA 8.3 TECHNOLOGIE IN DE PRAKTIJK VAN POLITIEKE EN BESTITIJRLIJKE VERNIELIWING

vervolmakingsinitiatieven vemieuwing lokale democratie

initiatief inzet ICT geen inzet

ICT

* Tilburgs Model

* Raadsonderzoek Arnhem

* Edn-lokettensysteem Amersfoort

* Raadsinformatiesysteem Den Haag

* Basiskwaliteit Tilburg
* Onderzoek Wijkbeheer Nijmegen
* Raadscommissie Amsterdam

* Prijsvraag Hoorn

* Opkomstbevorderende Campagne Groningen
* Simulatiespel I)elft

* Referendum Haarlem

* Welzijnsindex Enschede

SCHEMA 8.4 TECHNOLOGIE  IN DE PRAKTIJK VAN POLITIEKE EN BESTIN IRLIJKE VERNIEUWING

hybride initiatieven voor vernieuwing lokale democratie

initiatiet inzet ICT geen ulzet

ICT

* Waagstraatprojeet Groningen
* Stadsraadpleging Nijmegen
* Kabel-experiment Hoogvliet
* Radio-referendum Rijnmond
* OmnibusenquEte Alkmaar

* Stadspanel I)elft
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SCHEMA 8.5 TECHNOLOGIE  IN  DE  PRAKTUK  VAN  POLITIEKE  EN  BESTITI IRLIJKE VERNIEI IWING

vermaatschappelijkingsinitiatieven vernieuwing lokale democratie

initiatief inzet ICT geen mzet
ICT

* Wijkgericht Werken  I Jtrecht

* I)eventer Wijkaanpak

* ()p de koffie Rotterdam

* Arnhemse Kijk op de Wijk

*  K waliteitspanel Rotterdam
1

* Kwalitatieve Panel Ridderkerk
1

* Publieke D iscussie Zaanstad

* Ronde Tafelgesprekken Alkmaar ..

* Tribunaal Zurphen

* Breda 2000

* Alkmaarse Wijkdagen

* Premie-op-actie, opzoomeren

* Autoluw Culemborg

* Verkeerseireulatieplan I)eventer

* Amsterdamse Stadsgesprekken

* Zelfbeheer Woensel-West

Uit het drievoudige schema blijkt dat bij beschreven vermaatschappelijkings-
initiatieven relatief weinig gebruik wordt gemaakt van ICT. In tien van de
zestien initiatieven van deze categorie speelt technologie geen rol. In de
andere categorieen wordt ICT vaker ingezet. Bij de zes hybride initiatieven en
bij zeven van de twaalf vervolmakingsinitiatieven speelt ICT een rol.
Op grond van deze gegevens lijkt opkomst van ICT minder betekenis te
hebben voor het streven naar vermaatschappelijking, dan voor het streven naar
vervolmaking van de lokale democratie ICT lijkt overwegend de perfectione-
ring van de lokale democratie te ondersteunen
Deze ondersteuning kan worden verklaard uit de wuze waarop de technologie
wordt gebruikt De technologie wordt vooral ingezet om snel te beschikken
over grote hoeveelheden geavanceerde informatie ICT biedt kansen om ken-
nis te nemen van zowel maatschappelijke, politieke en bestuurlijke ontwikke-
lingen, als van opvattingen van burgers Kennis waarmee politici, bestuurders
en - in mindere mate - burgers meer gefundeerde beslissingen kunnen nemen
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en beter in staat zijn om het beleidsproces te volgen. In het vervolmakingsper-
spectief wordt ook gestreefd naar meer gefundeerde beslissingen en naar een
grotere transparantie van het beleidsproces Doordat ICT vooral wordt ge-
bruikt om meer informatie te verzamelen, levert de technologie het noodzake-
lijk instrumentarium om deze doelstellingen te realiseren. Door de wijze
waarop de technologie in de praktijk wordt gebruikt, ondersteunt ze vooral
pogingen de bestaande instituties, routines en structuren te perfectioneren.
Deze conclusie sluit enigszins aan bu enkele eerdere bevindingen in studies
over ICT. In zijn onderzoek naar de betekenis van informatisering voor de
cultuur van overheidsorganisaties constateert Frissen (1989: 253) dat de tech-
nologie het arsenaal van bureaucratische middelen uitbreidt. Bekkers  (1993:
317) stelt dat ICT budraagt aan een verdere rationalisering van het beleids-
proces En Zuurmond (1994: 305) concludeert dat een 'infocratie' mogelijk
wordt. Dit meesterlijk instrument van de macht schenkt politici en bestuurders
een digitale dominantie, waarmee een effectievere controle, betere gehoor-
zaamheid en grotere transparantie ontstaat dan met de traditionele legale
bureaucratie zou kunnen worden gerealiseerd. In dezelfde lyn kan op grond
van de beschreven initiatieven worden geconstateerd dat ICT een perfectio-
nering van de lokale democratie mogelijk maakt
Enige voorzichtigheid bij deze conclusie is geboden De wijze waarop de
initiatieven zijn geselecteerd, maakt het moeilijk algemene uitspraken te doen
over de betekenis van ICT voor het proces van politieke en bestuurlijke ver-
nieuwing De reikwijdte van de uitspraken beperkt zich methodologisch ge-
zien tot de beschreven initiatieven.
Bovendien wordt ICT niet in alle vervolmakingsinitiatieven, maar wel ingezet
in alle hybride initiatieven van politieke en bestuurlijke vernieuwing Ook in
deze initiatieven - allemaal burgerraadplegingen - wordt ICT vooral gebruikt
om sneller, over meer informatie te beschikken Het is interessant om te
onderzoeken welke actoren deze informatie raadplegen. Indien de resultaten
van de burgerraadplegingen alleen door ambtenaren wordt gebruikt, zal de
informatie voornamelijk een rol spelen voor de structurering van het beleids-
proces. Met deze initiatieven worden dan vooral maatschappelijke problemen
in kaart gebracht en de effectiviteit van het beleid onderzocht. ICT zou in dit
geval wederom de perfectionering van de lokale democratie ondersteunen. Het
is echter ook mogelijk dat raadsleden de informatie uit de burgerraadplegingen
gebruiken om zich te laten inspireren bij hun beslissingen In dat geval zou
door de technologie de responsiviteit van de raad kunnen toenemen. ICT
ondersteunt dan het streven naar een vermaatschappelijking van de lokale
democratie.
In enkele cases wordt de technologie reeds gebruikt om een vermaatschappe-
lijking te realiseren. In de toekomst zou de betekenis van ICT voor dit streven
verder kunnen toenemen. In veel initiatieven waarin thans geen gebruik wordt
gemaakt van ICT kan de technologie zich eenvoudig een rol toeeigenen. Dit
zijn vaak vermaatschappelukingsinitiatieven Wanneer bijvoorbeeld de interac-
tieve eigenschappen van de technologie worden 'ontdekt' door gemeentebe-
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stuurders, zou de technologie kunnen worden ingezet in allerlei initiatieven
waarin wordt gestreefd naar een stimulering van het politiek en publiek debat
Deze constatering brengt een laatste relativering met zich mee De ontwikke-
lingen rond (het gebruik van) ICT maken een zodanig snelle ontwikkeling
door dat conclusies over de maatschappelijke en politieke betekenis van deze
technologie snel achterhaald kunnen zijn Stellige uitspraken als 'ICT onder-
steunt vooral het streven naar de vervolmaking van de lokale democratie'
hebben daarom altijd een voorlopig karakter

8.3    ICT en politieke en bestuurlijke vernieuwing, een tussenbalans

Op grond van, zowel de algemene ontwikkelingen die met de opkomst van
ICT worden geassocieerd, als de beschreven lokale initiatieven, kan worden
geconstateerd dat de technologie van betekenis is voor het proces van poli-
tieke en bestuurlijke vernieuwing De lokale initiatieven hebben daarbu dui-
delijk gemaakt dat ICT vooral wordt ingezet om de lokale democratie te
perfectioneren
De waargenomen betekenis van ICT komt enigszins overeen met bevindingen
uit eerdere onderzoeken naar technologie. Vanuit het licht van het proces van
politieke en bestuurlijke vernieuwing is de conclusie echter opmerkelijk. In
hoofdstuk  vijf is gebleken  dat  in  de  loop  van de raadsperiode  1990-1994
gemeenten meer nadruk hebben gelegd op het streven naar vermaatschappe-
lijking De inzet van de technologie lijkt deze herorientatie niet te ondersteu-
nen, ICT wordt vooral ingezet bu het streven naar vervolmaking. Voor de
relatie tussen ICT en het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing kan
deze disharmonie drie effecten hebben. Allereerst kan door de herorientatie bij
gemeenten de betekenis van ICT voor het proces van politieke en bestuurlijke
vernieuwing verminderen. Daarnaast kan de blijvende inzet van de technolo-
gie er toe leiden dat de herorientatie van tijdelijke aard is, en het vernieu-
wingsproces meer in het teken van de perfectionering zal komen te staan. Ten
slotte kan de technologie anders worden ingezet in het proces van politieke en
bestuurlijke vernieuwing De communicatieve eigenschappen van ICT zouden
gebruikt kunnen worden bij de initiatieven waarin de vermaatschappelijking
van de lokale democratie centraal staat De technologie zou dan ook het
streven naar vermaatschappelijking ondersteunen
Deze mogelijke effecten zijn speculatief van aard Op dit punt 'wreekt' het
zich wellicht, dat de inzet van ICT in het democratisch proces zich nog niet
volledig heeft uitgekristalliseerd Dit beperkt de reikwijdte van uitspraken over
de tussen ICT en het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing In de
toekomst zullen, vergelijkbaar aan het onderzoek van bijvoorbeeld Frissen
(1989), Bogumil en Lange (1991), Bekkers (1993) en Zuurmond (1994),
wellicht uitvoerige case-studies moeten worden uitgevoerd naar initiatieven
van politieke en bestuurlijke vernieuwing waarin ICT een rol speelt. In een
dergelijke case-study kan worden onderzocht wat op langere termijn de feite-
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luke betekenis is van ICT voor een concreet initiatief van politieke en be-
stuurlijke vernieuwing. Een dergelijk onderzoek kan analyseren op welke
manier het vernieuwingsinitiatief (eventueel) wordt beinvioed door de techno-
logie. Dergelijke case-studies kunnen dan ook duideluk maken of de inzet van
ICT het initiatief in de praktijk in een specifieke richting van politieke en
bestuurlijke vernieuwing stuurt Een case-studie kan daarmee het vervolg zijn
op de algemene analyse zoals deze in deze dissertatie is gepresenteerd.
Waar in deze dissertatie het onderzoeksveld in kaart is gebracht en duidelijk
is geworden dat ICT van betekenis is voor het proces van politieke en be-
stuurlijke vernieuwing, kan in een dergelijke case-study worden 'ingezoomd'
op een bepaald project. In het volgende hoofdstuk wordt aan de hand van
twee onderzoeksperspectieven aangegeven op welke manier een dergelijk
vervolgonderzoek naar de betekenis van ICT voor de vernieuwing van de
lokale democratie kan worden opgezet
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Noten bij hoofdstuk 8

1.        Bekkers (1993) spreekt hier zelf overigens van de communicatieve eigenschappen van
ICT.

2.                 Een   veronderstelling die breder leeft.   In 1990 publiceerde   de CCOI bijvoorbeeld   de
neta  informatietechnologie  voor  Bestuurlijke  Vernieuwing.

3.        Bij de bespreking van de betekenis van ICT voor de praktijk van politieke en bestuur-
lijke vernieuwing past 66n beperking. Doordat de beschreven initiatieven geen a-
selecte steekproef vormen van alle maatregelen van politieke en bestuurlijke vernieu-
wing, blijft de reikwijdte van de uitspraken over de betekenis van ICT voor de prak-
tijk van vernieuwing beperkt tot deze groep initiatieven.

4.      Omdat het Rotterdamse initiatief 'ondersteuning politieke partijen' niet is uitgevoerd,
wordt dit initiatief buiten beschouwing gelaten.



9      Een perspectief voor onderzoek

Het vorige hoofdstuk is afgesloten met de constatering dat met bijvoorbeeld
case-studies, onderzocht kan worden of de inzet van ICT in de toekomst
inderdaad leidt tot een perfectionering van de lokale democratie. Dit hoofd-
stuk geeft de eerste aanzet voor dit vervolgonderzoek. Op basis van de litera-
tuur over politiek en ICT presenteert de eerste paragraaf twee onderzoeksper-

spectieven. De waarde van beide perspectieven wordt geanalyseerd aan de
hand van een concreet initiatief van politieke en bestuurlijke vernieuwing  Dit
initiatief, de raadsinformatiesystemen, staat centraal in de tweede paragraaf
Vanuit de afzonderlijke onderzoeksperspectieven wordt vervolgens aangege-
ven op welke wuze de betekenis van raadsinformatiesystemen voor de ver-
nieuwing van de lokale democratie kan worden bepaald. Op basis hiervan gaat
de afsluitende paragraaf in op de voor- en nadelen van beide perspectieven.

9.1 Twee onderzoeksperspectieven voor technologie en politiek

Recentelijk zijn de eerste artikelen verschenen over de relatie tussen ICT en
de vernieuwing van de lokale democratie (zie: Van Dijk, 1992, Tops et al,
1993). Het ontbreken van onderzoekstraditie maakt de ontwikkeling van
perspectieven voor vervolgonderzoek naar deze relatie zinvol, maar ook
moeilijk. De wetenschappelijke literatuur over de betekenis van ICT voor het
politiek proces is omvangrijker Voor de constructie van perspectieven voor
onderzoek naar de betekenis van ICT voor de vernieuwing van de lokale
democratie, wordt deze meer algemene literatuur gebruikt. De literatuur over
ICT en politiek kent twee tradities. Allereerst is in veel publikaties gekeken
naar de 'effecten' van de nieuwe technologie op het verloop van politieke
processen In de tweede traditie staat het 'karakter' van de technologie cen-
traal. Beide tradities of onderzoeksperspectieven worden in deze paragraaf

uitgewerkt.

9.1.1  De elTecten van ICT

Het wetenschappelijk onderzoek naar ICT richt zich vaak op de maatschappe-
luke consequenties van deze technologie. Ook in de politicologische en be-
stuurskundige literatuur is deze traditie dominant Veel beschouwingen hebben
vooral oog voor de gevolgen van de technologie voor het politiek systeem.
Over de aard van deze effecten bestaat in de literatuur geen overeenstemming.
Volgens Van de Donk en Tops (1992: 33) zetten twee uitgesproken posities
de toon Voor sommigen is de opkomst van de moderne technologie een bron
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van zorg, terwijl 'others greet high technology with considerable enthusiasm,
seeing in it potential cures to grave problems that now afflict our political
process' (Arterton, 1987: 13). In deze paragraaf komen beide tradities aan bod.
Tot slot zal een derde positie worden toegevoegd aan het debat

Athene: de kansen van ICT
In de eerste benadering wordt verwacht dat ICT positieve gevolgen zal hebben
voor het politiek systeem. De opkomst van deze technologie biedt perspectie-
ven voor de democratie. De problemen waarmee de democratie wordt gecon-
fronteerd, zouden met de komst van ICT kunnen verdwijnen Bovendien zou
met ICT de strijd kunnen worden aangebonden tegen totalitaire systemen. Van
Dijk (1991 a: 80) verwoordt deze optimistische houding treffend HU stelt dat
naast een stijgend opleidingsniveau, de verspreiding van ICT 'de belangrijkste
factor is in de opleving van bewegingen voor burgerschap en voor democratie
in de gehele wereld rond het jaar 1990.' Williams (1982: 199) stelt dat met de
nieuwe technologie de mogelijkheid ontstaat 'to adjust our democracy away
from the constraints of the eighteenth century and toward the advantages of
the twenty-first ' Ook auteurs als De Sola Pool (1983), Barber (1988), Abram-
son, Arterton en Orren (1988), Arterton (1987), Toffler (1980), Becker (1981),
Niasbett (1982), Hollander (1985) en McLean (1989) kunnen worden gere-
kend tot de pleitbezorgers van de teledemocratie De metafoor 'elektronisch
Athene' karakteriseert de positieve verwachtingen van deze auteurs (Van de
Donk en Tops, 1992). Wat zien zij als de belangrijkste positieve effecten van
1CT voor het democratisch proces?
Omdat de meeste kansen reeds uitvoerig zijn besproken, wordt hier volstaan
met een opsomming van de vijf belangrijkste positieve effecten van ICT.
Allereerst zouden burgers meer invloed kunnen uitoefenen op de politieke
besluitvorming. Met ICT worden vormen van directe democratie mogelijk.
Een ontwikkeling die, zoals Arterton (1987: 19) aangeeft, verschillende au-
teurs toejuichen. Daarnaast kunnen onder invloed van de ICT nieuwe fora van
publiek en politiek debat ontstaan. Fora, die zijn gebaseerd op actieve betrok-
kenheid van burgers De opkomst van ICT zou daarmee het actief burgerschap
stimuleren (zie: Van de Donk en Tops, 1992: 45-46) Voorts zou door ICT de
communicatie tussen kiezer en gekozene intensiveren (zie: Van Dijk, 1991 a:
84, Abramson et al, 1988: 141) Hierdoor kan de band tussen beiden worden
versterkt Zo zou ICT bijdragen aan een meer responsieve representatieve
democratie De technologie zou ook de positie van het parlement kunnen
versterken. Snellen (1989: 24) stelt dat het evenwicht tussen volksvertegen-
woordigende en uitvoerende macht zich enigszins kan herstellen. Ten slotte
zou ICT een positieve invloed hebben op de kwaliteit van de overheid (Brus-
saard, 1992: 148). De Centrale Commissie Overheidsinformatievoorziening
(CCOI, 1990: 5) verwacht dat overheidsorganisaties doelmatiger en doeltref-
fender kunnen functioneren, terwul de technologie volgens Huppes (1988: 9)
kansen biedt voor de-bureaucratisering en voor verbeterde dienstverlening
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Orwell: de bedreigingen van ICI
In de tweede benadering staan de negatieve effecten van de opkomst van ICT
centraal. Binnen deze benadering bestaat volgens Arterton (1987: 13) 'a worry
that the social change spurred on by these "hi-tech" developments will create
a whole cast of new problems for our political and governmental institutions'.
Everink  (1985: 177) verwoordt  deze zorg, wanneer hu stelt dat hedendaagse
despoten een deel van de informatietechnologie trachten te gebruiken 'om hun
bestuur aan de bevolking op te dringen.'
Verschillende auteurs wuzen op de gevaren van ICT voor de verschillende
aspecten van het politiek proces. Beniger (1986) spreekt van een 'control-
revolution', Kuitenbrouwer (1992: 268) waarschuwt voor 'het ontstaan van een
"back-up" burger.' Laudon (1977: 47) verwacht dat de democratie zich zal
ontwikkelen als 'a benign dictatorship of the systems analysts and proponents
of computers.' Ook Rule (1974), Burnham (1983), Sterling (1986), Morris-
Suzuki (1988) en Postman (1992) zijn 'technopessimisten'. Zij verwachten dat
ICT leidt tot een verschraling van de democratie. Van de Donk en Tops
(1992: 33-34) gebruiken 'Orwell' als metafoor om deze pessimistische ver-
wachtingen te karakteriseren Waarom is volgens deze auteurs de technologie
een bedreiging voor het democratisch proces?
Omdat deze negatieve effecten in hoofdstuk zeven reeds uitvoerig zijn be-
sproken, wordt hier volstaan met een korte opsomming van de vijf belangruk-
ste bedreigingen van ICT Allereerst zou ICT de privacy van burgers aantas-
ten Burgers worden door digitale vingerafdrukken transparant, waardoor zij
zich volgens Kuitenbrouwer (1992: 268-273) steeds eenvoudiger laten vangen
in de webben van computertape die het openbaar bestuur heeft gesponnen
Daarnaast zou ICT maatschappeluke ongelijkheden bevestigen en versterken
(Laudon, 1984: 5). Volgens Everink (1985: 177) wordt de computer gebruikt
als een instrument om mensen onder controle te houden Postman (1992: 15)
is nog stelliger. Naar zijn mening kan er geen discussie bestaan over het feit,
dat 'de computer de macht van grote organisaties, zoals het leger, de lucht-
vaartmaatschappijen, banken en de belastingen, heeft doen toenemen.' Voorts
zou ICT leiden tot een uitholling van de representatieve democratie Door de
hausse aan opiniepeilingen en de inzet van informatiesystemen is er zowel
sprake van een populistische disciplinering, als van een bureaucratische disci-
plinering van de politiek (Laudon, 1977; Frissen, 1991). ICT zou ook bijdra-
gen aan een 'balkanisering' van het electoraat. Door gerichte informatievoor-
ziening ontstaan 'demografische ghetto'sl, die de algemene consensus in de sa-
menleving ondermijnen (Parker, 1973). Ten slotte zou de opkomst van ICT
leiden tot een 'push-button-democracy', waarin de inbreng van burgers in het
politiek proces zeer beperkt is

On*eli en Athene
De effecten van ICT voor het politiek proces zijn in de literatuur vaak be-
sproken vanuit twee uitgesproken benaderingen. Deze extreme posities, veelal
gevoed door normatieve opvattingen over democratie, mogen niet verhullen
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dat er ook genuanceerde budragen zijn verschenen over de effecten van ICT
In deze publikaties worden de mogelijke effecten van ICT voor het politiek
proces niet eenzijdig als een kans, dan wel eenzijdig als een bedreiging gety-
peerd
In dit verband zijn de zogenaamde Technology Assessment-onderzoeken
relevant. Deze onderzoeken brengen aan de hand van verschillende scenario's
de potentiele effecten van ICT in kaart. Noch 'Orwell', noch 'Athene' wordt in
het vooruitzicht gesteld. Vooralsnog zouden zowel 'Orwell' als 'Athene' moge-
luk zijn
Ook in Nederland zijn publikaties verschenen, waarin op deze manier de
betekenis van ICT is besproken Zo heeft Snellen (1989: 25-26) aan de hand
van drie opties de mogelijke effecten van de inzet van ICT voor de verhou-
ding tussen parlement en kabinet geinventariseerd. De inzet van ICT zou de
positie van het ambtelijk apparaat kunnen versterken. Volgens Snellen kan de
opkomst van ICT echter ook leiden tot een sterkere positie van regeringspar-
tijen, of kunnen resulteren in meer invloed voor de parlementaire oppositie
Westra, Van de Donk en Balfoort (1989: 86-89) hebben twee lijnen ontwik-
keld om de mogelijke betekenis van ICT voor de verhoudingen binnen het
openbaar bestuur te belichten In de eerste ontwikkelingslijn resulteert de inzet
van ICT in een grotere invloed van beleidsontwikkelende organisaties. ICT
kan echter de positie van beheersorganisaties in het beleidsproces versterken
De mogelijke betekenis van ICT voor politieke organisaties is door Depla en
Schalken (1992) besproken. De opkomst van ICT kan volgens hen resulteren
in een revitalisering van de bestaande organisaties. Een verdere marginalise-
ring van deze formaties wordt echter ook mogelijk geacht.
Frissen (1992b: 183) heeft gewezen op de dubbelzinnige gevolgen van ICT
voor de relatie tussen het openbaar bestuur en de bevolking Enerzuds is de
technologie een impuls voor de klantvriendelijkheid van ambtelijke organisa-
ties Anderzijds leidt de informatisering tot geregistreerde burgers die in hun
handelen steeds gemakkelijker controleerbaar zun door de overheid Waar in
de TA-studies de opkomst van ICT als kans of bedreiging wordt beschreven,
stelt Frissen (1992b: 192) dat beide soorten ontwikkelingen zich gelijktijdig
voordoen Volgens hem is informatisering een ambigu proces, dat steeds een
dubbelzinnige betekenis heeft Voor de positie van politieke partijen, voor de
relatie tussen burger en bestuur, voor de organisatie van het openbaar bestuur,
voor het verloop van het beleidsproces, en voor de verhouding tussen ener-
zijds de volksvertegenwoordiging en anderzijds het kabinet en het ambtelijk
apparaat. De dubbelzinnigheden maken duidelijk dat niet Orwell 6f Athene,
maar Orwell dn Athene ontstaan door de inzet van ICT

9.1.2  Het karakter van ICT

De gesignaleerde dubbelzinnigheden zijn volgens Frissen (1992b: 192) geen
resultaat van niet uitgekristalliseerde effecten van ICT. Ze zouden eigen zijn
aan het proces van informatisering Met deze verklaring verschuift de aan-
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dacht van de effecten, naar de aard van ICT. Hiermee komt het tweede onder-
zoeksperspectief in beeld In deze traditie vormt het karakter van de techno-
logie onderwerp van studie Over dit karakter bestaat in de wetenschappeluke
literatuur geen overeenstemming. In het 'technologiedebat' zijn drie visies op
het karakter van technologie te onderscheiden (Van de Donk, 1993 b)

Technologie als instrument
De eerste visie is een voluntaristische. De technologie wordt beschouwd als
een 'kneedbaar' instrument Ze heeft geen eigen agenda, maar kan op verschil-
lende manieren worden aangewend. Instrumenten kunnen voor 'goede' en
'slechte' doeleinden worden gebruikt. De technologie ontleent zun betekenis
aan de wijze waarop gebruikers haar aanwenden. In de voluntaristische bena-
dering is het onderzoek naar de maatschappelijke betekenis van technologie
daarom gericht op de intenties van gebruikers
De betekenis van technologie voor het politiek proces wordt op een gelijk-
soortige manier onderzocht. De doelstellingen die ten grondslag liggen aan de
inzet van de technologie, staan centraal.
De voluntaristische traditie beschouwt ook ICT als een instrument dat uiteen-
lopende politieke doeleinden kan ondersteunen. Toepassingen van ICT zijn,
zoals Dutton en Danziger (1982: 18) aangeven, 'malleable' Abramson, Arter-
ton en Orren (1988: 3) stellen, dat 'ultimatily, the politics of the new media
depend on the ends and purposes of those using them.' Ook Kraemer en
Dutton (1982: 135) zijn van mening dat ICT verschillende agenda's kan die-
nen Computers kunnen worden gebruikt om burgers meer te betrekken bij de
besluitvorming in de politiek. Tegelijkertijd kunnen ze worden ingezet om
burgers meer te controleren. De computer schrijft geen van beide toepassingen
dwingend voor. De voluntaristische benadering veronderstelt dat de intenties
van de gebruikers bepalend zijn voor de vraag welke toepassing in praktijk
wordt gebracht. Deze intenties bepalen daarmee de uiteindelijke effecten van
ICT
De technologie is weliswaar kneedbaar, maar daarmee nog geen neutraal of a-
politiek instrument is. De inzet van ICT heeft kwalitatieve gevolgen voor het
verloop van het politiek proces Gevolgen die volgens de voluntaristische
benadering 'bedoelde', 'gewenste' effecten zijn Want ICT wordt ontworpen en
gebruikt om deze gevolgen te bewerkstelligen (zie: Bekkers, 1993:132).
In de wuze waarop de betekenis van ICT als instrument wordt geconcreti-
seerd, kunnen twee accenten worden onderscheiden Allereerst wordt de
technologie beschouwd als een 'machtsinstrument'. Waar kennis een vorm van
macht is, is informatietechnologie een bron van macht (Kraemer en Dutton,
1982: 135).1 Met de inzet van ICT worden machtsverhoudingen beinvioed
(Kling, 1987: 125). In het boek 'Computers and politics' (Danziger et al, 1982)
komt deze benadering tot uitdrukking In verschillende budragen wordt dui-
delijk dat machtsverhoudingen worden geconsolideerd door de inzet van ICT.
De besluitvorming over de introductie van ICT wordt volgens Danziger et al,
(1982: 226) beheerst door belangen van de dominante coalitie Zonder dat
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leden van deze coalitie zelf beslissingen hoeven te nemen, wordt rekening

gehouden met hun belangen (Danziger et al, 1982: 229). Hoewel als nevenef-
fect ook andere actoren kunnen profiteren, is de technologie zelden 'the stone
in David's sling against the policy-making Goliaths' (Danziger en Kling, 1982:
169) Kreamer en Dutton (1982: 192-193) spreken van een 'automation of
bias', waarbij 'computers tend to extend and reinforce the prevailing biases of
governmental structures and processes.' De inzet van ICT leidt vooral tot een
versterking van bestaande machts- en invloedsverhoudingen binnen het open-
baar bestuur (Kraemer en Dutton, 1982: 130).
Terwijl wordt uitgegaan van een kneedbare technologie, constateren Danziger
et al, (1980: 231) dat ICT een stabiliserende effect heeft. De oorzaak hiervan
wordt niet gezocht in eigenschappen van de technologie, maar in de politieke
beslissingen die aan de basis hebben gestaan van het gebruik van de techno-
logie (Danziger en Kraemer, 1982: 20) De auteurs zijn voorts van mening dat
ICT ook andere effecten 'kan' hebben De inzet van technologie kan 'be orga-
nized more democratically, so that many values and interests currently exlu-
ded by the dominant coalition in local government will be able to affect the
technology's use and impact' (Danziger et al, 1982: 222). Zij formuleren ten
slotte aanbevelingen voor een democratisch gebruik van ICT. Aanbevelingen
waarvan, geheel conform de voluntaristische benadering, het succes afhanke-
lijk is van 'the will and motivations of policy makers, managers, analysts, and
computer specialists' (Danziger et al, 1982: 244)
Naast de aandacht voor ICT als machtsinstrument, wordt de technologie
binnen de voluntaristische benadering beschouwd als hulpmiddel om norma-
tieve politieke doelstellingen te realiseren. Zo achten Abramson, Arterton en
Orren (1988: 119-121) opvattingen over de democratie doorslaggevend voor
de betekenis van ICT. Hoewel toepassingen van ICT bepaaide eigenschappen
hebben die corresponderen met specifieke idealen van een democratische
samenleving, zijn deze te controleren door mensen Want, 'just as one can
change the color balance on a television set to suit one's tasts, so should it
now be possible to change the balance of media techniques to suit the national
interests' (Abramson et al, 1988: 119). De vraag welke eigenschappen van de
technologie aangewend worden, bepaalt uiteindelijk de betekenis van ICT
(1988: 121). Het antwoord op deze vraag wordt niet door de technologie
gegeven, maar is een resultante van opvattingen over het democratisch proces
Toepassingen van ICT bieden keuzevrijheid (zie: Arterton, 1987: 14, Abram-
son et al, 1988: 274). Ze maken een 'push-button-democracy' mogelijk, maar
kunnen ook worden ingezet om het ideaal van een elektronisch commonwe-
alth te realiseren. De uiteindelijke keuze is aan degenen die over inzet en
gebruik van de technologie beslissen.

Technologie als dwingende strategic
De voluntaristische veronderstelling dat technologie stuurbaar is, wordt door
de tweede positie in het 'technologiedebat' sterk gerelativeerd. Volgens Frissen
(1991: 8) zijn technologieen culturele artefacten, waarin 'zingevingspatronen'
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zijn gestold. Een technologie bezit bepaalde inherente karakteristieken, waar-
door haar inzet bepaalde maatschappelijke gevolgen heeft Volgens Postman
(1992: 18) ligt aan iedere technologie een ideologische voorkeur ten grond-
slag Een technologie omvat normatieve veronderstellingen en uitgangspunten,
waarvan een autonome invloed uitgaat op het functioneren van de omgeving
waarin ze wordt geintroduceerd (Van de Donk, 1990: 143)
Deze benadering is daarmee deterministisch: de effecten van de inzet van de
technologie staan vast en liggen besloten in het karakter van de technologie.
Of deze effecten gewenst, ongewenst, bedoeld of onbedoeld zijn, is niet
relevant. De technologie is niet 'enabling', maar 'defining' (Van de Donk,
1990: 147). De technologie laat zich niet naar de doelstellingen van een
gebruiker kneden, maar kent haar eigen agenda. In deze benadering verschijnt
de technologie als een 'dwingende strategie' (Van de Donk en Depla, 1994)
Winner (1986: 6) verwoordt deze opvatting door te stellen, 'that technologies
are not merely aids to human activity, but also powerful forces to reshape that
activitity and its meaning '
De inherente karakteristieken laten ook hun sporen na in de politiek Volgens
Winner (1986: 34-35) toont de geschiedenis talloze voorbeelden waarin de
technologie specifieke ontwikkelingen in de gezags- en machtsverhoudingen
heeft afgedwongen. Winner verwijst naar Chandler die beschrijft hoe 'the
operational requirements of railroads demanded the creation of the first ad-
ministrative hierarchies in American business.' De introductie van een tech-
nisch systeem leidt tot veranderingen met een politieke betekenis Winner
(1986: 32-38) onderbouwt deze stelling aan de hand van kernenergie. Bij de
opwekking van kernenergie wordt gebruik gemaakt van plutonium. Omdat
verrijkt plutonium een grondstof is van atoombommen, zijn strenge voorzorgs-
maatregelen noodzakelijk om diefstal te voorkomen De komst van kernener-
gie leidt daarmee noodzakelukerwijs tot een concentratie van machts- en con-
trolemiddelen, omdat alleen dan de bescherming van plutonium is gegaran-
deerd De komst van kerncentrales zorgt vervolgens voor argumenten die een
politieke en morele aanpassing aan de eisen van deze technologie rechtvaar-
digen. De technologie is zo dwingend, dat 'after a certain point, those who
cannot accept the hard requirements and imperatives will be dismissed as
dreamers and fools' (Winner, 1988:38).
In de deterministische benadering is ICT een onafhankelijk variabele, die zich
niet laat beinvioeden door de wensen van gebruikers De betekenis van ICT
voor het politiek proces kan dan ook niet worden geanalyseerd aan de hand
van intenties en normatieve opvattingen over de democratie Het karakter van
de technologie bepaalt de effecten die de inzet van ICT heeft voor het politiek
proces
Naar het karakter van de technologie zijn reeds enkele onderzoeken uitge-
voerd. Zo heeft Bekkers (1993: 128-132) de informatietechnologie getypeerd
als een sociaal-culturele constructie om processen van differentiatie te disci-
plineren Deze conclusie komt overeen met de voornaamste stelling uit de
dissertatie van Frissen (1989) waarin de cultuur van informatietechnologie is
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verkend. Deze belichaamt volgens Frissen dezelfde waarden en normen als de
bureaucratische cultuur, zoals Weber deze ideaaltypisch heeft beschreven. Met
de komst van informatietechnologie wordt de functionele rationaliteit over-
heersend Waar de technologie een gulzige institutie is (Frissen, 1991: 9), zal
de  politiek zich steeds meer moeten schikken in de eisen die de technologie
stelt Ellul (1977: 268) komt tot een gelijksoortige conclusie wanneer hij
constateert dat 'la rationalit6 politique ne coincide pas avec la rationalitd
technicienne. Mais elle doit, actuellement s'y adapter Il est evident que la
structure politique doit s'adapter d'elle-mdme A la technique, c'est i dire A ses
propre moyens ' Door opkomst van ICT zou politiek ook marginaliseren. De
rol van politiek is volgens Frissen (1992b: 185) gebaseerd op een tekort aan
informatie, waardoor ruimte ontstaat voor ideologische afwegingen Door ICT
vermindert de schaarste aan informatie De kwaliteit van de technische pro-
cedures die gebruikt zijn om informatie te verzamelen, zou voor een belang-
rijk deel de inhoudelijke legitimering van beslissingen vervangen. De techno-
logie vermindert zo de noodzaak van politiek (Frissen, 1992b: 185)

Technologie als sociate constructie
Waar Frissen in zijn dissertatie (1989) aan de informatietechnologie een
uniform cultureel karakter toekent, presenteert hij in zijn oratie (1991) een
genuanceerder beeld. Hij is dan van mening dat een onderscheid tussen ver-
schillende technologieen en uiteenlopende toepassingen noodzakelijk is om
adequaat beeld te krijgen van de culturele karakteristieken van informatietech-
nologie (Frissen, 1991: 11), Weer een jaar later constateert Frissen (1992b:
189-192) dat het proces van informatisering zich kenmerkt door een ambigu-
iteit Door zowel inherente karakteristieken van de technologie, als door
wisselende contexten van ontwikkeling, toepassing en aanwending gaat de
inzet van informatietechnologie gepaard gaat met vele dubbelzinnigheden. De
ontwikkeling in de beschouwingen van Frissen werpt licht op de derde positie
in het technologiedebat: het sociaal-constructivisme
In dit derde perspectief wordt het instrumentele karakter van de voluntaristi-
sche benadering van een belangruke kanttekening voorzien. Volgens Dutton
en Guthrie (1991: 206) zijn 'the driving forces ( ) more complex and less
directly tied to anyone's ideal of democratic participation.' Volgens Arterton
(1987: 28) beschikt een technologie over karakteristieken, eigenschappen en
over kenmerken die haar maatschappeluk gebruik mede beinvloeden. Hij
verwerpt echter de veronderstelling dat de technologie het verloop van poli-
tieke activiteiten volledig bepaalt, 'political values and social behavior certain-
ly influence the structure of political communication' (Arterton, 1987: 15-16)
De ontwikkeling van de technologie is een maatschappelijke activiteit Hier-
mee wordt de deterministische benadering gerelativeerd De technologie stelt
weliswaar eisen, maar de omgeving stelt soms grenzen aan technische moge-
lijkheden. Niet alles wat technisch kan, wordt in de praktijk ook toegepast
Met de constatering dat de maatschappelijke betekenis van de televisie mede
afhangt van de sociale context waarin ze wordt gebruikt, maken Pinch en
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Bijker (1987: 41-42) duidelijk dat de technologie bovendien op verschillende
manieren kan worden toegepast
De laatste benadering karakteriseert de technologie als een sociale constructie
waarin wensen en intenties van gebruikers, en de eigenschappen van de tech-
nologie elkaar wederzijds beinvloeden (Guthrie en Dutton, 1992: 575). Om de
betekenis van de technologie te begrijpen, zal de wisselwerking tussen tech-
nologie en sociale context moeten worden bestudeerd (Van der Meer en De
Boer, 1994)
De sociaal-constructivistische benadering is uitgewerkt door Bijker (1990) In
zijn dissertatie presenteert hij een model om de ontwikkeling van artefacten
als sociale constructies te beschrijven en te begrijpen. Dit model is gebaseerd
op studies van de ontwikkeling van de fiets, het bakeliet en de tl-lamp De ge-
schiedenis van de fiets maakt duidelijk dat netwerken van maatschappelijke
groepen een centrale rol spelen in ontwikkeling van technologische artefacten
Deze groepen kennen afhankelijk van hun positie en hun problemen, uiteenlo-
pende betekenissen toe aan het te ontwikkelen artefact Op dat moment zijn
nog verschillende ontwikkelingslunen mogelijk, er is sprake van 'interpretative
flexibility' (Bijker, 1990: 172) Na verloop van tijd ontstaat een zekere con-
sensus die er voor zorgt dat 'one artefact, i.e. one meaning as attributed by a
relevant social group, becoming dominant across relevant social groups' (Bij-
ker, 1990: 173). Er ontstaat een zekere stabiliteit, het artefact krijgt een be-
paalde vorm. De stabiliteit is van tijdelijke aard. aanpassingen blijven moge-
lijk. Omdat het bestaande artefact de betekenissen van betrokkenen (mede)
structureert, vinden echter niet alle mogelijke veranderingen plaats Bijker
(1990: 216) spreekt van een 'technological frame' dat oplossingsstrategieen
formuleert voor de standaardproblemen van netwerken. Dit frame belemmert
onorthodoxe oplossingen van vraagstukken Alleen outsiders kunnen dergelij-
ke oplossingen ontwikkelen, omdat zij minder zijn gebonden aan de beperkin-
gen van het frame Hun oplossingen zullen in de praktijk echter alleen bete-
kenis hebben als zij worden overgenomen door de dominante groepen. De tl-
lamp illustreert dat technologische argumenten hierbij niet altijd van doorslag-
gevend belang zijn (Bijker  1990:   217).  Met de introductie  van het begrip
'socio-technisch ensemble' maakt Bijker helder, dat de ontwikkeling en intro-
ductie van de technologie een resultante is van een wederzijdse conditionering
van technologie en maatschappelijke context Hij beschouwt 'technology and
society as a seamless web' (Bijker, 1990: 186)
Ook de ontwikkeling van ICT wordt vanuit een sociaal-constructivistische
benadering geanalyseerd. Van der Meer en Roodink (1991: 121) stellen bij-
voorbeeld dat noch de inherente karakteristieken van de technologie, noch de
doelstellingen en strategieen van actoren, bepalend zijn voor het verloop van
informatiseringsprocessen. De ontwikkeling en de inzet van informatietechno-
logie benaderen zij als resultanten van voortdurende processen van interactie
tussen actoren in een bepaalde maatschappeluke context (zie ook: Frissen,
1992b: 192). Deze structureren het verloop van deze processen, en beinvloe-
den daarmee het verloop van informatiseringsprocessen Tegelijkertijd staan
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de repertoires van actoren onder invloed van technologische veranderingen. In
de sociaal-constructivistische benadering zijn informatiesystemen spiegels van
de omgeving waarin ze zun ontwikkeld en aangewend. Maar telkens vormt
het beeld dat ze presenteren, aanleiding die maatschappelijke omgeving weer
aan te passen (Van de Donk en Depla, 1994: 268-269)
In de sociaal-constructivistische benadering laat de politieke betekenis van
ICT zich niet op voorhand beschrijven. De complexiteit van de processen die
ten grondslag liggen aan de ontwikkeling, inzet en aanwending van de tech-
nologie, maken dit onmogelijk De consequenties van de technologie worden
volgens Arterton (1987: 29) bepaald door 'een complex geheel van ontwikke-
lingen in de telecommunicatie, patronen van bedrijfsinvesteringen en marke-
tingbeslissingen, veranderingen in de consumentenvoorkeuren, autonome

ontwikkeling in de politieke instituties en het algemeen publiek-politieke
klimaat ' De consequenties laten zich ook alleen reconstrueren (Van der Meer
en Roodink, 1991: 122). Een wijze waarop de ontwikkeling van een politieke
applicatie van ICT kan worden gereconstrueerd, illustreren Dutton en Guthrie
(1991) Zij beschruven de ontwikkeling van het Public Electronic Netwerk
(PEN) als de uitkomst van een 'ecology of games'. Maatschappeluke proces-
sen worden hierbij geinterpreteerd als de uitkomst van verschillende spellen,
die door wisselende actoren met uiteenlopende belangen en percepties worden
gespeeld. Alhoewel de verschillende spellen analytisch zijn te onderscheiden,
staan ze niet geheel los van elkaar. Ecology veronderstelt volgens Dutton en
Guthrie  (1991: 301) juist 'an interrelated system of actors,  and also illuminates
the fact that different players within that territory are likely to be involved in
a variety of games ' In de ontwikkeling van het PEN onderscheiden zij ver-
schillende spellen Met de beschrijving van deze spellen ontstaat inzicht in de
verschillende aspecten die van belang zijn geweest voor de ontwikkeling en
voor de toepassing van het PEN.
Met de reconstructie van spellen zou de complexiteit van processen rond de
inzet van ICT tot zijn recht komen. Bovendien levert de reconstructie hand-
vatten op, om deze processen adequaat te begeleiden. Door het inzicht in
uiteenlopende belangen en strategieen in verschillende spellen, kunnen ont-
wikkeling en inzet van ICT op een meta-niveau worden beinvioed (Van der
Meer en Boer, 1994: 265).

Conclusie
Vanuit twee verschillende perspectieven kan de betekenis van ICT voor het
politiek proces worden onderzocht. Ieder perspectief kijkt met een specifieke
bril naar de relatie tussen ICT en politiek; hierdoor worden andere vragen
gesteld, en leveren onderzoeken andere resultaten op. Onderstaande schema's
vatten de belangrijkste conclusies van beide onderzoeksperspectieven samen
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SCHEMA 9.1 A PERSPECTIEF VOOR ONDERZOEK RELATIE ICT EN POLITIEK

Orwell en/of Athene

centrale vraag wat zijn de effecten van de inzet
in perspectief van ICT voor het politiek proces

inzet van ICT levert kansen op voor de politiek:

- direete democratic,
Elektronisch - actief burgerschap;

Athene - responsiviteit politiek,
verschillende - sterkere positie volksvertegenwoordiging;

veronder- - kwaliteit beleidsproces.
stellingen over
betekenis ICT

inzet van ICT betekent vooral een bedreiging voor

de politiek

-  privacy,
Orwell - nieuwe beheersing,

-populistische en bureaueratische disciplinering;
-balkanisering electoraat;
- push-button-democracy,

Orwell en inzet van ICT levert zowel kansen als bedreigingen
Athene op voor de politiek
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SCHEMA 9.1 B PERSPECTIEF VOOR ONDERZOEK RELATIE ICT EN POLITIEK

Instrument, dwingende strategie of dynamisch compromis

centrale vraag wat is het karakler van ICT
m perspectief

ICT staat ten dienste van gebruiker:

technologie als de effecten van de technologie zijn beoogd door
kneedbaar de gebruiker, de betekenis van de inzet van ICT

instrument voor het politiek proces wordt bepaald door inten-
ties, doelstellingen van de gebruikers van de

technologie.

ICT heeft een eigen agenda

verschiliende veran-

der- technologie als de inzet van ICT brengt voor het politiek proces

stellingen over dwingende bedoelde, maar ook onbedoelde effecten met zich

betekenis I("T strategie mee; deze effecten worden niet bepaald door de
wensen van de gebruiker maar worden veroor-
zaakt door de inherente karakteristieken van de

technologie

ICT is een sociale constructie:

technologie als ICT wordt ontwikkeld en toegepast in een com-
sociale plex interactieproces, waarbij de wisselwerking

constructie tussen technologische vereisten en sociale context
bepalend is voor de effecten van de technologie

voor de politiek

9.2    Raadsinformatiesystemen in Nederlandse gemeenten

De waarde van de twee onderscheiden perspectieven voor het onderzoek naar
de betekenis van ICT voor de vernieuwing van de lokale democratie wordt
geillustreerd aan de hand van de raadsinformatiesystemen. De keuze voor dit
initiatief is door twee redenen ingegeven. Allereerst is het belang van ICT
voor de raadsinformatiesystemen evident. In hoofdstuk acht is reeds geconsta-
teerd dat deze systemen zonder de beschikbaarheid van ICT niet zouden
bestaan. Daarnaast vinden raadsinformatiesystemen langzaam maar zeker hun
weg in de lokale democratie (Roebersen, 1993; Van Geest, 1994). Doordat in
de praktijk reeds enige ervaring is opgedaan, lijken de systemen een geschikt
initiatief om de waarde van beide onderzoeksperspectieven te beoordelen.
Deze paragraaf beschrijft de introductie van raadsinformatiesystemen in Ne-
derlandse gemeenten. Het eerste gedeelte gaat in op de verspreiding en het
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gebruik van raadsinformatiesystemen. Vervolgens worden drie prototypen
besproken

9.2.1      Algemene  inventarisatie

Om de betekenis van raadsinformatiesystemen voor de lokale democratie te
beschrijven, is een survey onder alle Nederlandse gemeenten uitgevoerd.2 In
dit deel van deze paragraaf worden de belangrijkste onderzoeksresultaten
gepresenteerd

Verspreiding raadsinformatiesystemen
Hoewel in een aantal gemeenten een raadsinformatiesysteem reeds enige jaren
operationeel is, is ten tijde van het onderzoek de verspreiding van deze sys-
temen vru beperkt. In een kleine 7% van de gemeenten is een raadsinforma-
tiesysteem geintroduceerd. De introductie bevindt zich daarbij nog vaak in een
experimentele of voorbereidende fase. In bijna 80% van de gemeenten met
een raadsinformatiesysteem, is sprake van gedeelteluke invoering, een proef-
project, of wordt het systeem ambtelijk voorbereid. In de meeste gemeenten is
het raadsinformatiesysteem dan ook een betrekkelijk nieuw fenomeen. In bijna
de helft van de gemeenten (48%) kent het systeem een geschiedenis van
minder dan 66n jaar.
De beperkte verspreiding vindt haar oorsprong niet in een massale afwijzing
van raadsinformatiesystemen. Drie op de vier gemeenten (74%) zonder raads-
informatiesysteem, heeft invoering van een dergelijk systeem nog nooit over-
wogen Bij de gemeenten die hebben afgezien van een raadsinformatiesys-
teern, zijn politieke overwegingen zelden doorslaggevend geweest. Nog geen
2% van deze gemeenten geeft te kennen, dat het ontbreken van een raads-
meerderheid een reden is geweest geen raadsinformatiesysteem te introduce-
ren. Organisatorische, financiele en technische overwegingen worden door
meer gemeenten aangehaald als argument geen systeem te introduceren (resp.
48%, 33% en 33%).
De afwijzing van het raadsinformatiesysteem heeft veelal geen definitief
karakter Wanneer extra middelen worden vrijgemaakt, zou buna de helft van
de gemeenten alsnog overgaan tot introductie. Daarnaast zouden sommige
gemeenten invoering van een raadsinformatiesysteem heroverwegen indien de
technische infrastructuur verbetert  (31%),  of de houding ten opzichte  van  ICT
verandert (20%). Aanpassing van de gemeentelijke organisatie, of de beschik-
baarheid van goedkopere software worden door gemeenten die invoering van
een raadsinformatiesysteem hebben afgewezen, minder vaak genoemd als
argumenten om deze beslissing aan te passen.

Op grond van deze gegevens is conclusie gerechtvaardigd, dat raadsinforma-
tiesystemen geen prominente plaats hebben op de agenda van de lokale de-
mocratie. Deze conclusie moet op 66n punt worden genuanceerd. Indien de
omvang van de gemeenten in ogenschouw wordt genomen, blijkt dat in grote
gemeenten invoering van raadsinformatiesystemen wel is bediscussieerd. In
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het onderzoek hebben alle gemeenten  met  meer dan 100.000 inwoners  een
raadsinformatiesysteem ingevoerd of invoering ervan overwogen. Voor de
gemeenten tussen  de  10 en 100.000 inwoners geldt dit voor 42%, terwijl  in de
categorie met minder dan  10 000 inwoners  nog  geen  14%  van de gemeenten
een raadsinformatiesysteem heeft geintroduceerd of invoering ervan heeft
overwogen De (discussie over de) invoering van raadsinformatiesystemen
beperkt zich (vooralsnog) hoofdzakelijk tot de grote steden. Onderstaande
tabel illustreert deze conclusie

TABEL 9.1 VERSPREIDING RAADSINFORMATIESYSTEMEN EN GEMEENTEGROOTTE

gemeentegrootte systeem invoering systeem invoering sys-
ingevoerd overwogen teem nooit over-        N

wogen

<10.000 2% 11% 87% 181

10-100.000 7% 35% 58% 275

>100.000 50% 50%                                 -                         14

totaal 6% 27% 67% 441

Leesvoorbeeld:  van de gemeenten met minder  dan  I 0.000 inwoners heeft 2% een raadsinforma-
tiesysteem, 11% heeft ooit de invoering  van een systeem overwogen maar niet ingevoerd, terwijl
87% van deze gemeenten introductie nooit heeft overwogen

Doelstellingen van raadsinformatiesystemen?
Veel gemeenten hebben meerdere redenen gehad om een raadsinformatiesys-
teem te introduceren. Indien de algemene doelstellingen worden geanalyseerd,
blijkt dat vooral gestreefd is naar een verbetering van de informatievoorzie-
ning. Vier op de vuf gemeenten willen met het systeem de lokale volksverte-
genwoordiging beter informeren.4 Daarnaast wordt het systeem door respec-
tievelijk 62% en 55% van de gemeenten gezien als middel om de informatie
aan respectievelijk college van B&W, en aan top van de ambtelijke organisa-
tie te verbeteren Daarnaast heeft buna de helft van de gemeenten (45%) met
invoering van het raadsinformatiesysteem de efficiency van de gemeentelijke
organisatie willen vergroten Het realiseren van een kostenbesparing, het
ondersteunen van raadsleden, het versterken van de positie van raadsleden, en
het structureren van het beleidsproces, zijn voor minder gemeenten oogmerk
geweest bu de introductie van een raadsinformatiesysteem
Met het verbeteren van de informatievoorziening wordt vooral gestreefd naar
een vergroting van de toegankelukheid van de beschikbare informatie. Bijna
94% van de gemeenten geeft te kennen dat dit 66n van de operationele doel-
stellingen is geweest van het raadsinformatiesysteem. Daarnaast wordt vaak
gestreefd naar een versnelling van de informatievoorziening. Bijna 90% van
de gemeenten heeft het raadsinformatiesysteem ingevoerd om informatie
sneller te verzamelen. Voorts streeft een kleine meerderheid van de gemeenten
met het raadsinformatiesysteem naar kwaliteitsverbetering en een structurering



Perspectief voor onderzoek 269

van de beschikbare informatie Het vergroten van de actualiteit van de be-
schikbare informatie, het besparen van kosten, en de promotie van de gemeen-
te als informatiestad zijn voor weinig gemeenten redenen geweest een raads-
informatiesysteem te ontwikkelen.

Functies van raadsinformatiesystemen
H6t raadsinformatiesysteem bestaat niet Verschillende gemeenten maken
gebruik van uiteenlopende software-pakketten. Desondanks bestaat op enkele
punten overeenstemming in de functies van raadsinformatiesystemen. Zo heeft
bijna 70% van deze systemen een automatische databank met gemeentelijke
informatie Daarnaast heeft een meerderheid van de systemen (55%) een
tekstverwerkingsfunctie, en biedt bijna de helft van de raadsinformatiesyste-
men (48%) gebruikers mogelijkheden elektronisch post te verzenden. Redelijk
veel raadsinformatiesystemen (40%) beschikken ook over een agendafunctie.
De systemen kunnen nauweluks worden gebruikt als een instrument om
burgers te informeren over de lokale politiek; nog geen 14% heeft een functie
voor publieksvoorlichting
De kern van de meeste systemen wordt gevormd door een gemeentelijke
databank. De inhoud van deze databanken loopt uiteen Raadsstukken zijn
echter in zeer veel gemeenten onderdeel van de bank. Ook stukken voor
raadscommissies zijn vaak opgeslagen in de databanken. Voorts bevat een
meerderheid van deze databanken informatie van het college van B&W, en
gemeentelijke verordeningen. Het percentage databanken waarin de gemeen-
teluke begroting, raadsadressen, ambtelijke nota's en informatie over de voort-
gang van de politieke besluitvorming is opgeslagen, is minder groot Zoals
tabel 9.2 illustreert, zijn moties, externe publikaties, gegevens over gemeen-
telijke diensten, en gegevens over verschillende wijken slechts in een klein
aantal raadsinformatiesystemen opgeslagen.
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TABEL 9.2 INFORMATIEBRONNEN RAADSINFORMATIESYSTEMEN

inhoud databank raadsinformatiesysteem

raadsstukken 76%
commissiestukken 69%
B&W-informatie 62%
verordeningen 59%
raadsadressen 38%
gemeentelijke begroting 38%
voortgang besluitvormingsproces 38%
ambtelijke nota's 35%
moties 24%
externe gegevens/publikaties 14%
gemeentelijke diensten 10%
informatie over wijken 7%
anders 35%

N=16

Leesvoorbeeld: in 76% van de databanken zijn raadsstiikken opgesiagen.

In 66n gemeente dragen politici samen met ambtenaren de verantwoordelijk-
heid voor het raadsinformatiesysteem In alle andere gemeenten beheert de
ambtelijke organisatie het raadsinformatiesysteem alleen. In de meeste ge-
meenten zijn de dienst automatisering en/of de bestuursdienst betrokken bij
het beheer. In een enkele gemeente speelt de afdeling financian een rot bij het
beheer van het raadsinformatiesysteem

Gebruik madsinformatiesystemen
Slechts in 66n gemeente heeft de bevolking toegang tot het raadsinformatie-
systeem Het gebruik van de systemen blijft in vruwel alle gemeenten voor-
behouden aan de verschillende groepen binnen het politiek systeem. Ten tijde
van het onderzoek lijken de systemen daarbij vooral een bestuurlijk instru-
ment. Want, alhoewel in veel gemeenten het verbeteren van de informatie-
voorziening aan de gemeenteraad 66n van de belangrijkste doelstellingen van
invoering is geweest, kunnen raadsleden minder vaak gebruik maken van het
raadsinformatiesysteem dan ambtenaren en leden van het college van B&W
In een meerderheid van de gemeenten kunnen raadsleden niet inloggen op het
raadsinformatiesysteem Het feit dat in veel gemeenten het systeem zich nog
in de ontwikkelingsfase bevindt, lijkt een verklaring voor dit opmerkelijke
gegeven.
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TABEL 9.3 TOEGANG TOT HET RAADSINFORMATIESYSTEEM

gebruikers raadsinformatiesystemen

ambtenaren 83%
leden van het college van B&W 62%
raadsleden 41%
fractie-assistenten 21%

burgers 3%

N=29

Leesvoorbeeld:   in   83%   van de gemeenten   met een raadsinformatiesysteem hebben ambtenaren

toegang  tot het systeem.

In het gebruik van het raadsinformatiesysteem is geen sprake van dominantie
van 66n functie. van de verschillende functies wordt wisselend gebruik ge-
maakt. Daarnaast varieert de mate waarin het raadsinformatiesysteem wordt
geraadpleegd Terwijl in sommige gemeenten gemiddeld twee maal per maand
het raadsinformatiesysteem wordt 'bezocht', wordt in twee gemeenten gemid-
deld 25 maal per maand ingelogd op het systeem Veel gemeenten weten niet
welke groeperingen het meest gebruik maken van het raadsinformatiesysteem.
De gemeenten die wel over deze kennis beschikken, geven vrijwel allemaal te
kennen dat ambtenaren de grootste gebruikers zijn Slechts in 66n gemeente
zouden raadsteden het systeem het meest frequent raadplegen

Beoordeling raadsinformatiesystemen
Een meerderheid van de gemeenten (52%) geeft te kennen, dat invoering van
het systeem gepaard is gegaan met enkele problemen. Vooral de gebruikers-
vriendelijkheid liet nogal eens te wensen over. Daarnaast kampten enkele
gemeenten met technische problemen. Ten stone bevatten sommige systemen
te weinig relevante informatie. Hoewel in de literatuur weI wordt gewaar-
schuwd voor informatie-overlast, heeft dit probleem zich niet voorgedaan
Geen enkele gemeente geeft te kennen dat het te grote aantal zoekmogelijk-
heden of de vele informatiebronnen hebben geleid tot problemen bij de in-
voering van het raadsinformatiesysteem.
Ondanks de invoeringsperikelen zijn volgens de respondenten de gebruikers in
een grote meerderheid van de gemeenten (95%) tevreden over het systeem
E6n gemeente geeft te kennen dat de gebruikers niet content zijn. 5 De tevre-
denheid wordt door meerdere factoren veroorzaakt Allereerst hebben de
systemen enkele effecten die voor de lokale democratie positief kunnen wor-
den beoordeeld. Zo geeft 62% van de gemeenten te kennen, dat de efficientie
van de ambteluke organisatie is vergroot. In 66n op de drie gemeenten heeft
het raadsinformatiesysteem bijgedragen aan een grotere controle van raadsle-
den op het politiek proces. Volgens een kleine 30% van de gemeenten is
kwaliteit van de besluitvorming toegenomen, en verloopt het beleidsproces

gestructureerder sinds de introductie van het raadsinformatiesysteem
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De raadsinformatiesystemen hebben ook gevolgen voor individuele gebruikers.
In vergelijking met de gevolgen voor het functioneren van de lokale demo-
cratie, worden deze door relatief veel gemeenten waargenomen. Zo kunnen
volgens veel gemeenten raadsleden, wethouders en ambtenaren sneller de
relevante informatie verzamelen. Daarnaast kunnen gebruikers vaak eenvou-
diger de gewenste informatie opzoeken en opvragen. Ondanks de grotere snel-
heid en toegankelijkheid van informatie, zorgen systemen niet altud voor beter
geinformeerde gebruikers Bij ongeveer de helft van de gemeenten is dit effect
opgetreden. Ten slotte heeft de introductie van het raadsinformatiesysteem
soms geleid tot een vereenvoudiging van de verzending van raadsstukken en
onderlinge berichten, zoals blijkt uit tabel 9.4.6

TABEL 9.4 EFFECTEN RAADSINFORMATIESYSTEMEN

belangrijkste voordelen raadsinformatiesysteem

efficientere ambtelijke organisatie 62%
grotere controle politieke processen door raad 35%

voor de structurering beleidsproces 28%
gemeente grotere klantvriendelijkheid ambtelijke organisatie 28%

hogere kwaliteit politieke besluitvorming 28%
hogere kwaliteit raadsvoorstellen 21%
grotere transparantie politieke processen 21%

voor de indivi- informatie sneller beschikbaar 79%
duele gebruikers informatie gemakkelijker te vinden 72%

gebruikers zijn vollediger geinformeerd 48%
gemakkelijker verzenden berichten en stukken 41%

N=29

Leesvoorbeeld:   van de gemeenten   met een raadsinformatiesysteem geeft   62% te kennen   dat   de
introductie van dit systeem heeft geleid tot een efficientere ambtelijke organisatie.

9.2.2   Een nadere analyse

Uit de algemene inventarisatie bleek dat doelstellingen, software-pakketten,
functies en gebruik van raadsinformatiesystemen een redelijke variatie verto-
nen Om een beeld van de verschillende typen te krijgen, is een nadere studie
van enkele systemen uitgevoerd Op basis van een inventarisatie van raads-
stukken (Roebersen, 1993) en interviews met betrokkenen bij gemeenten, is
duideluk geworden dat onder de algemene noemer 'raadsinformatiesysteem'
drie hoofdtypen kunnen worden onderscheiden (zie: Van de Donk en Depla,
1994: 301-303). Dit zijn achtereenvolgens:
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1       Het Documentair Informatiesysteem. Dit systeem kent als belangrijkste
doelstelling het toegankelijk maken van officiele stukken van gemeen-
teraad en zijn commissies. De technologie faciliteert vooral de kwali-
tatieve (flexibele ontsluiting van gegevens) en de kwantitatieve (snel-
heid en hoeveelheid beschikbare informatie) aspecten van het informa-
tieproces.

2     Het Management- of Bestuurssysteem. Dit systeem heeft als belang-
rijkste doelstelling het elektronisch ondersteunen van besluitvormings-
processen, mede door koppeling van allerlei databestanden met beleids-
mformatie.

3      Het Communicatie- of Interactiesysteem. Het vereenvoudigen van de
onderlinge communicatie en informatie-uitwisseling tussen gemeente-
raadsleden en tussen andere actoren, is de belangrijkste doelstelling
van dit systeem

Ter illustratie van deze drie hoofdtypen worden achtereenvolgens het Tilburg-
se, het Haagse en het Voorburgse raadsinformatiesysteem besproken

Tilburg
De   oorsprong   van het Tilburgse raadsinformatiesysteem   ligt  in   1985.7  Een
raadslid dat kennis had gemaakt met de mogelijkheden voor elektronische
opslag en ontsluiting van documenten, vroeg zich af waarom dit ook niet ten
behoeve van de gemeenteraadsleden zou kunnen worden ingezet (Van de
Donk en Tops, 1994: 301). Door onvoldoende financiele middelen en onvol-
doende steun vanuit het college van B&W, wordt pas in het begin van de
negentiger jaren begonnen met de bouw van het systeem Een belangrijke
impuls hiervoor vormen de lagere kosten en de meer gebruiksvriendelijke
software  die kan worden gebruikt  In een projectplan  uit 1989 wordt de  ont-
wikkeling van een tweetal systemen voorgesteld: een bestuursinformatiesys-
teem voor de leden van het college van B&W en een documentair informa-
tiesysteem voor de gemeenteraadsleden. Het tweede systeem heeft prioriteit
gekregen,   en  is in november  1992 in gebruik genomen.
Het Tilburgse systeem is primair gericht op ontsluiting van officiele stukken
die in de raad zijn behandeld en/of vastgesteld, Gebruikers - in eerste instantie
gemeenteraadsleden - kunnen allerlei soorten documenten raadplegen, zoals
gemeentelijke verordeningen, instructies, reglementen en gemeenschappelijke
regelingen. Voorts zun raadsstukken opgeslagen, zoals de agenda, de raads-
voorstellen, adviezen, amendementen en verslagen Bovendien zijn de stukken
voor de raadscommissies terug te vinden Het Tilburgse raadsinformatiesys-
teem zorgt voor een elektronische stroom en archivering van informatie Dit
verhoogt niet alleen de snelheid waarmee (historische) informatie beschikbaar
komt, maar vergroot ook de kwalitatieve en kwantitatieve toegankelijkheid
van deze informatie (Van de Donk en Depla, 1994: 302). Aan de hand van
een aantal trefwoorden kan de politieke geschiedenis van een onderwerp
gemakkelijk worden gereconstrueerd. Doordat raadsleden 'full text' kunnen
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zoeken in alle opgeslagen documenten is het voor hen voorts eenvoudiger om
relevante stukken van 'belendende beleidssectoren' onder ogen te krijgen Voor
de invoering van het systeem was deze mogelijkheid vooral een theoretische

Den Haag
Het Haagse systeem is te beschouwen als een management- of bestuurssys-
teem Het biedt veel mogelijkheden kennis te nemen van stukken die van
belang zijn in de besluitvormingsprocessen Met de ontwikkeling van dit
systeem wordt gestreefd naar een structurering van informatiestromen en van
de wijze van communicatie. Het Haagse BIS is gericht op het realiseren van
een efficiente en effectieve inrichting van de bestuurlijke stukkenstroom. Het
systeem 'kan worden gezien als een beheersinstrument bij de processturing ten
aanzien van de bestuursinformatie' (Gemeente Den Haag, 19923: 3). De ge-
bruikers van het systeem zijn niet alleen raadsleden en wethouders: 'een
tweede belangrijke doelgroep is het ambtelijk apparaat, vanuit zijn bestuurson-
dersteunende diensten' (Gemeente Den Haag, 1992a: 7)
Het Haagse systeem bestaat uit verschillende elementen. Allereerst kunnen
gebruikers documenten elektronisch uitwisselen In de gemeente Den Haag,
waarin men binnen de afzonderluke diensten over autonome bevoegdheden bij
de automatisering beschikte, leidt deze technische mogelijkheid tot een zekere
standaardisering van gemeentelijke documenten. Het Haagse gemeentebestuur
ziet het informatiesysteem dan ook als een middel om administratieve pro-
cessen te rationaliseren. Het systeem is 'meer dan uitsluitend een databank die
retrospectief informatie verschaft' (Gemeente Den Haag, 1992a: 4). De data-
bank maakt wel deel uit van het systeem. In deze databank zijn raadsstukken,
raadsadressen, externe publikaties, en statistische gegevens opgeslagen. Voorts
is informatie over dienst- en concernbegrotingen, en over de politieke- en
ambtelijke organisatie opgeslagen in de databank (Gemeente Den Haag,
1992a: 13).
De bronnen maken de databank een hulpmiddel voor het ambteluk mana-
gement De monitoring van gemeentelijke diensten wordt vereenvoudigd.
Twee voorbeelden kunnen dit illustreren. Allereerst zijn raadsadressen opge-
slagen De dienst voor wie de vraag bestemd is, wordt op de hoogte gesteld
van het adres en van de termijn waarop moet worden gereageerd Indien deze
termijn wordt overschreden, kan de Bestuursdienst, die het systeem mee be-
heert, de betreffende dienst waarschuwen.
Daarnaast kan een groot aantal gegevens in het systeem worden gekoppeld
Koppelingen tussen bijvoorbeeld de rekening, de begroting en het takenpakket
van een gemeentelijke dienst. De integratie van verschillende soorten gege-
vens levert voor het management nieuwe informatie op. Deze kan worden
aangewend om de gemeentelijke bedrufsvoering te structureren Doordat
gegevens over verschillende diensten met elkaar kunnen worden gekoppeld,
kan de gerneentelijke organisatie voorts transparanter worden. Langs elektro-
nische weg kunnen de schotten tussen afzonderlijke diensten verdwijnen. 8
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Voorburg
In de gemeente Voorburg is de ontwikkeling van een raadsinformatiesysteem
gericht geweest op het versterken van de communicatie tussen raadsleden.' De
ontwikkeling is gestart met het project 'PC Thuis Plan' (Gemeente Voorburg,
1992). Raadsleden hebben de beschikking gekregen over een pc met datacom-
municatie-faciliteiten. De pc maakt verbinding met een centrale computer,
waarmee kan worden gecommuniceerd. Allerlei raadsstukken kunnen via de
computer naar raadsleden worden gezonden. Bovendien kunnen raadsleden
onderling berichten verzenden.
Het systeem is primair opgezet als een communicatie- en postverzendingssys-
teem Doordat iedere pc is verbonden met een centrale computer, ontstaat een
elektronisch netwerk dat kan worden gebruikt om onderling berichten te
verzenden. Het Voorburgse raadsinformatiesysteem functioneert als een 'elek-
tronische postbode'; zowel raadsstukken, als onderlinge berichten worden via
het systeem op het bestemde adres bezorgd. Uit de eerste evaluaties blijkt dat
raadsleden vooral gebruik maken van de mogelijkheden om onderling berich-
ten te verzenden (Van de Donk en Depla, 1994: 303)
De gemeente Voorburg verwacht dat dit systeem het werk van raadsleden kan
ondersteunen, omdat uitwisseling van informatie een grondstof is voor het
politiek bedrijf. 'Besturen is beslissen, het nemen van beslissingen probeert
men zo veel mogelijk rationeel te doen. Dit kan alleen als men op tud de
juiste informatie in handen krijgt' (Gemeente Voorburg, 1992). Het informatie-
systeem draagt bij aan een snellere en efficiente informatie-uitwisseling. In
tegenstelling tot de schriftelijke communicatie, kunnen geadresseerden onmid-
dellijk reageren op mededelingen of berichten. Deze directe communicatie
veronderstelt geen fysieke nabijheid. Bovendien kan, in tegenstelling tot de
telefoon, de ontvanger de berichten lezen op een tijdstip dat hij zelf prefereert.
Een bericht wordt opgeslagen in een 'elektronische postbus', die op ieder
moment kan worden ingezien. Plaats en tijd zijn dus niet langer belemme-
rende factoren voor de communicatie tussen de Voorburgse raadsleden. Hier-
door kan de besluitvorming worden versneld Omdat de berichten elektronisch
worden verzonden en opgeslagen, lijkt het bovendien 'uitgesloten dat poststuk-
ken kwijtraken' (Gemeente Voorburg, 1992).

9.3 Raadsinformatiesystemen geanalyseerd vanuit
twee onderzoeksperspectieven

In de vorige paragraaf is een inventariserende en een kwalitatieve studie van
raadsinformatiesystemen gepresenteerd. Kunnen deze gegevens worden gea-
nalyseerd vanuit de twee onderzoeksperspectieven die in de eerste paragraaf
van dit hoofdstuk zijn gepresenteerd? En welk perspectief biedt de meeste
handvatten om het vervolgonderzoek naar de relatie tussen ICT en politieke
en bestuurlijke vernieuwing vorm te geven? Deze vragen worden beantwoord,
door per onderzoeksperspectief te bekijken wat voor een soort vragen vanuit
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ieder perspectief kunnen worden gesteld over de gepresenteerde onderzoeks-
gegevens Vervolgens wordt bezien of, en zo ja, welke conclusies op basis
van deze interpretaties kunnen worden getrokken over de betekenis van de
raadsinformatiesystemen voor het proces van politieke en bestuurlijke ver-
nieuwing.

9.3.1     De   efecten  van  raadsinformatiesystemen

In het perspectief waar de effecten van ICT centraal staan in het onderzoek,
wordt de technologie afwisselend beschouwd als kans, als bedreiging, of als
kans en bedreiging voor de vernieuwing van de lokale democratie. Bieden
deze veronderstellingen een bruikbaar kader om de betekenis van raadsinfor-
matiesystemen te analyseren?

Een kans voor politieke en bestuurlijke vernieuwing'!
De eerste benadering veronderstelt dat met de opkomst van ICT een elektro-
nisch Athene mogelijk is De technologie zorgt voor een versterking van de
lokale democratie Zowel het streven naar vervolmaking, als naar vermaat-
schappelijking kunnen worden ondersteund door ICT Het onderzoek naar de
betekenis van ICT voor het vernieuwingsproces richt zich in deze benadering
op de inventarisatie van kansen van een bepaalde toepassing. Kunnen de
resultaten van de kwantitatieve en kwalitatieve studies van raadsinformatiesys-
temen worden beschreven als kansen voor de vervolmaking of vermaatschap-
pelijking van de lokale democratie?
Enkele gegevens uit de algemene inventarisatie zijn te interpreteren als kans
voor politieke en bestuurlijke vernieuwing Zo kan worden gewezen op de
invloed van raadsinformatiesystemen op de werkwijze van de ambtelijke
organisatie. In veel gemeenten zou de efficientie van de ambtelijke organisatie
zijn toegenomen na introductie van het raadsinformatiesysteem. Bovendien
geeft een redelijk groot aantal gemeenten te kennen dat de raad beter in staat
is het politiek proces te controleren Voorts zijn enkele gemeenten van mening
dat de dienstverlening, de structuur in het beleidsproces, en de besluitvorming
in kwaliteit is toegenomen na de invoering van het raadsinformatiesysteem.
Ten slotte stellen systemen ambtenaren, leden van het college van B&W, en
raadsleden in staat sneller de beschikbare informatie te vinden.
De effecten maken duidelijk dat raadsinformatiesystemen vooral betekenis
hebben voor de vervolmaking van de lokale democratie. De systemen zorgen
voor een transparantere gemeenteluke organisatie en een inzichtelijker beleids-
proces Raadsleden kunnen hierdoor hun grip op de lokale politiek vergroten.
De systemen versterken zo de interne positie van de volksvertegenwoordiging
Daarnaast zorgen de systemen voor meer informatie over maatschappelijke
problemen en over de werkwijze van de gemeentelijke organisatie. De extra
kennis kan bijdragen aan een meer gestructureerd beleidsproces
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De raadsinformatiesystemen lijken geen kansen te bieden voor een vermaat-
schappelijking van de lokale democratie. Uit de algemene inventarisatie blijkt
dat de inzet van raadsinformatiesystemen niet leidt tot effecten die kunnen
worden geinterpreteerd als een stimulans voor de co-produktie van beleid,
voor een meer responsieve raad of voor de bevordering van actief burger-
schap Vanuit de Athene-benadering zijn de raadsinformatiesystemen dan ook
vooral te beschouwen als kans voor de vervolmaking van de lokale democra-
tie

De beschruving van de verschillende prototypen ondersteunen deze waarne-
ming In Tilburg en Voorburg zijn de systemen opgezet om raadsleden te
ondersteunen, zodat zij hun positie in de politieke arena kunnen versterken.
En in Den Haag staat het raadsinformatiesysteem in dienst van het streven
naar een structurering van het beleidsproces. Of deze effecten zich in de
praktuk voordoen, is vooralsnog onbekend,de prototypen wuzen op potentiele
effecten van de systemen. Vanuit het onderzoeksperspectief waarin de effecten
van ICT worden bestudeerd, past daarom enige voorzichtigheid bij de con-
clusie dat de drie prototypen van informatiesystemen een kans zijn voor de
vervolmaking van de lokale democratie

Een bedreiging voor politieke en bestuurtijke vernieuwing?
De tweede benadering beschouwt de effecten van ICT als een bedreiging voor
de democratie; het Orwelliaanse scenario zou werkelijkheid worden. De tech-
nologie bedreigt zowel de vermaatschappelijking - als de vervolmaking van de
lokale democratie. Het onderzoek richt zich op de inventarisatie van 'gevaren'
van ICT voor het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing. Kunnen de
resultaten van de kwantitatieve en kwalitatieve analyses van raadsinformatie-
systemen worden beschreven als bedreigingen voor de vervolmaking of de
vermaatschappelijking van de lokale democratie?
De pessimistische benadering kan aan enkele gegevens uit de survey betekenis
toekennen. Zo kan worden gewezen op het beperkte aantal raadsinformatiesys-
temen dat toegankelijk is voor burgers en maatschappeluke organisaties. De
systemen zijn niet gericht op het vergroten van de politieke betrokkenheid van
burgers De raadsinformatiesystemen kunnen bovendien worden getypeerd als
instrumenten die leiden tot een versterking van de interne gerichtheid van de
lokale politiek. In dit kader kan worden gewezen op de informatie in de
systemen In de meeste gemeenten zijn alleen interne stukken, zoals raadsstuk-
ken, verordeningen en commissiestukken, opgeslagen Wanneer raadsleden
zich voornameluk door deze eenzijdig samengestelde informatiesystemen laten
informeren, wordt het bestuurlijk perspectief (nog) dominanter voor de inrich-
ting van hun werkzaamheden. De responsiviteit van de lokale politiek kan
daarmee verder onder druk komen te staan door de raadsinformatiesystemen
Daarnaast kan worden gewezen op het gevaar van de systemen voor de positie
van de raad Hoewel een verbetering van de informatievoorziening aan raads-
leden vaak 66n van de belangrijkste doelstellingen is van de introductie van
een raadsinformatiesysteem, kan men zich afvragen of deze doelstelling wordt
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gerealiseerd. Enkele gegevens voeden deze twijfel. In veel gemeenten hebben
raadsleden geen toegang tot het raadsinformatiesysteem. Ambtenaren maken
daarentegen in vrijwel alle gemeenten gebruik van het systeem, zij zijn ook
bijna altijd de groep die het systeem het meest raadpleegt. Volgens de meeste
gemeenten hebben de systemen geresulteerd in een efficientere ambtelijke
organisatie Vee! minder gemeenten geven te kennen dat de raad meer invloed
heeft gekregen De raadsinformatiesystemen lijken een ambtelijk-bestuurlijk
instrument, dat de interne positie van de raad verder verzwakt.
Vanuit de Orwelliaanse benadering zijn de raadsinformatiesystemen te karak-
teriseren als een bedreiging voor de vermaatschappelijking van de lokale
democratie. Bovendien zorgen de systemen niet voor een sterkere interne
positie van de raad en grotere betrokkenheid van burgers
De gegevens uit de beschruving van de prototypen lijken een bevestiging van
deze 'gevaren' van raadsinformatiesystemen. In Tilburg en Voorburg is het
systeem niet toegankeluk voor burgers, terwul in Den Haag burgers alleen via
het voorlichtingscentrum informatie uit het systeem kunnen opvragen. De
gegevens in het informatiesysteem hebben in Den Haag en Tilburg voorts
voornamelijk betrekking op interne-gemeentelijke stukken. Ten slotte lijkt het
Haagse systeem een instrument van de bestuursdienst om de ambtelijke orga-
nisatie te structureren. 10

Een  kans   en  bedreiging  voor  politieke   en  bestuurlijke  vemieuwing?
De laatste benadering stelt dat de effecten van ICT een tweeslachtig, tegen-
strijdig karakter hebben. De inzet van ICT leidt tot ontwikkelingen die afwis-
selend een kans en een bedreiging zijn voor politiek en democratie. Zowel het
Orwelliaanse scenario, als het ideaal van Athene komt dichterbij door de
technologie Het onderzoek naar de technologie richt zich op het inventarise-
ren van kansen en bedreigingen van ICT voor de vernieuwing van de lokale
democratie. Kunnen de gegevens uit de kwantitatieve en kwalitatieve analyses
van raadsinformatiesystemen worden begrepen als kansen en bedreigingen
voor respectievelijk de vervolmaking en de vermaatschappelijking van de
lokale democratie?
De algemene inventarisatie bevat gegevens, waaruit kan worden geconstateerd
dat raadsinformatiesystemen zowel een kans als een bedreiging vormen voor
de positie van de raad Enerzuds lijken de systemen een instrument voor
raadsleden om hun positie te versterken. ZU kunnen sneller over de noodza-
kelijke informatie beschikken. Bovendien wordt de gemeentelijke organisatie
transparanter, zodat raadsleden het verloop van beleidsprocessen beter kunnen
volgen. In enkele gemeenten heeft de inzet van de raadsinformatiesystemen
ook geresulteerd een sterkere positie van de raad. Anderzuds blijkt uit de
algemene mventarisatie dat de systemen vaker voor ambtenaren dan voor
raadsleden toegankelijk zijn. Omdat het gebruik door raadsleden bovendien
achterblijft bij dat van ambtenaren, kan positie van de raad wel eens verzwak-
ken door de inzet raadsinformatiesystemen
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Voor de andere doelstellingen in het proces van politieke en bestuurlijke
vernieuwing lijkt de inzet van raadsinformatiesystemen minder dubbelzinnige
effecten te hebben
De beschrijvingen van de verschillende prototypen luken de conclusies van de
kwantitatieve analyse te onderstrepen Ook uit deze analyse kan worden
geconstateerd dat informatiesystemen een dubbelzinnige betekenis hebben
voor de interne positie van de raad De systemen zijn zowel in Tilburg, Den
Haag als in Voorburg ontwikkeld om de raad in de gelegenheid te stellen
meer greep op politieke besluitvormingsprocessen te krijgen. In Tilburg en
Den Haag kunnen echter ook ambtenaren de informatie uit de systemen raad-
plegen. Zij kunnen deze informatie gebruiken om het verloop van het beleids-
proces effectiever te kunnen sturen. Het Haagse systeem is bovendien gety-
peerd als een managementsysteem dat probeert de informatiestroom te struc-
tureren zodat het besluitvormingsproces efficient kan worden voorbereid
(Gemeente Den Haag, 1992a: 3) Hiermee lijkt dit prototype niet zozeer een
instrument voor politici, maar vooral voor de ambtelijke organisatie

9.3.2     Het  karalaer  van  raadsinformatiesystemen

In het tweede perspectief, dat het karakter van de technologie onderzoekt,
wordt ICT afwisselend als instrument, dwingende strategie of als sociale
constructie beschouwd. Kan de betekenis van raadsinformatiesystemen voor
het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing worden begrepen uit het
karakter van de technologie?

Een instrument van politieke en bestuurlijke vernieuwing?
De voluntaristische benadering beschouwt de technologie als een 'kneedbaar'
instrument, waarvan de betekenis wordt bepaald door doelstellingen die ten
grondslag hebben gelegen aan introductie van de betreffende technologie. Om
de betekenis van raadsinformatiesystemen te bepalen, moeten dan ook motie-
ven van politici en ambtenaren worden geanalyseerd. Kunnen de beperkte
verspreiding, het gebruik en de verschillen tussen de prototypen worden
begrepen uit de intenties en doelstellingen die ten grondslag hebben gelegen
aan de introductie van raadsinformatiesystemen?
De voluntaristische benadering zal de oorzaak van de beperkte verspreiding
zoeken in opvattingen van gemeentebestuurders. Raadsinformatiesystemen
dringen zich niet op aan politici, maar politici wegen de introductie af. Uit het
feit dat veel gemeenten geen systeem hebben, kan worden afgeleid dat veel
politici de baten van een raadsinformatiesysteem niet vinden opwegen tegen
de kosten.
De voluntaristische benadering biedt ook een kader om de effecten van raads-
informatiesystemen voor de lokale politiek te interpreteren. Volgens de ge-
meenten hebben de systemen vooral geleid tot grotere efficientie van de
ambteluke organisatie en meer controle van de raad op politieke processen.
Deze effecten kunnen in verband worden gebracht met twee algemene doel-
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stellingen die ten grondslag hebben gelegen aan de introductie van de syste-
men: het verbeteren van informatie aan de raad enerzijds, en aan het college
van B&W en de ambtelijke top anderzijds. Ook de gevolgen voor individuele
gebruikers hangen samen met de doelstellingen van de systemen Veel ge-
meenten hebben met het raadsinformatiesysteem gestreefd naar het vergroten
van de hoeveelheid beschikbare informatie en naar het versnellen van de
informatieprocessen Volgens veel gemeenten zijn deze operationele doelstel-
lingen verwezenlijkt
Ook de betekenis van raadsinformatiesystemen voor het proces van politieke
en bestuurlijke vernieuwing kan worden beschreven vanuit de voluntaristische
benadering. Zo kan op basis van de algemene doelstellingen worden verondeF
steld dat de inzet van raadsinformatiesystemen vooral resulteert in een struc-
turering van het gemeentelijk beleidsproces, en in een meer prominente rol
voor de gemeenteraad in de lokale politieke arena. De raadsinformatiesyste-    1
men staan vooral ten dienste van het 'vervolmakingsperspectief van politieke
en bestuurlijke vernieuwing De algemene inventarisatie maakt het daarbu niet
waarschijnlijk dat met de systemen de politieke rol van burgers meer cachet
krijgt Deze doelstelling in het vervolmakingsperspectief heeft nameluk geen
richting gegeven aan de ontwikkeling van de raadsinformatiesystemen. De
systemen zijn vooral een bestuurlijk instrument; een instrument dat door veel
gemeentebestuurders nog moet worden ontdekt.
Om vanuit de voluntaristische benadering de verschillen in de karakteristieken
tussen de drie prototypen van raadsinformatiesystemen te begrupen, moet de
achterliggende motieven, zoals deze bijvoorbeeld naar voren komen in de
projectdocumentatie, in ogenschouw worden genomen. Op het eerste gezicht
lijkt deze benadering weinig vruchtbaar In de meeste gemeenten is de doel-
stelling van het systeem zeer algemeen geformuleerd: ze zijn ontwikkeld om
het raadswerk te ondersteunen.
Indien naar de meer concrete doelstellingen wordt gekeken, blijken er echter
wei enige verschillen. De drie gemeenten werken de algemene doelstelling
verschillend uit; ze leggen verschillende accenten en prioriteiten. Zo vet- vacht
de gemeente Tilburg dat de positie van de raad wordt versterkt, indien toegan-
kelijkheid en inzichtelijkheid in grote hoeveelheden informatie toenemen (Van
de Donk en Depla, 1994: 304) Gegeven deze operationele doelstelling, is de      
Tilburgse keuze voor een documentair informatiesysteem niet verwonderlijk
Met een dergelijk systeem kunnen raadsleden snel over de informatie beschik-
ken die zij nodig hebben voor de voorbereiding van commissie- en raadsver-
gaderingen.
De gemeente Den Haag veronderstelt dat een verhoging van kwaliteit, effec-

tiviteit en snelheid van de bestuurlijke informatievoorziening bijdraagt aan een
sterkere positie van de gemeenteraad. De raad moet directer worden betrokken
bU de bestuitvormingsprocessen. Vanuit deze optiek richt het raadsinforma-
tiesysteem 'zich op de structurering van de informatie-stromen' (Gemeente
Den Haag, 1992a: 2-3). De verkokering in de gemeentelijke diensten krijgt
veel aandacht bij de verdere ontwikkeling van het systeem. Het Haagse raads-
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informatiesysteem moet de transparantie van de gemeentelijke organisatie
vergroten. Vanwege deze doelstelling bevat de databank ook begroting, taken,
formatie en verstagen van de verschillende diensten. Bovendien volgt het
systeem de beantwoording van vragen die burgers aan raad of gemeentelijke
diensten stellen. Het Haagse systeem levert zo een budrage aan het structure-
ren van de gemeentelijke bedrufsvoering.
Het gemeentebestuur van Voorburg zoekt de versterking van de positie van de
gemeenteraad vooral in de mogelijkheden om de communicatie tussen raads-
leden te verbeteren. Communicatie is een toverwoord bij het besturen van een
stad. Raadsleden moeten 'op tijd de juiste informatie in handen krijgen om
rationele beslissingen te kunnen nemen' (Gemeente Voorburg, 1992). Wanneer
het versterken van de gemeenteraad vooral als een communicatie-probleem
wordt gedefinieerd, zoals in Voorburg het geval lijkt, ligt het voor de hand dat
bij de ontwikkeling van een informatiesysteem hieraan prioriteit wordt gege-
ven.

Gegeven de verschillende intenties, mag vanuit de voluntaristische benade-
ring worden verwacht dat de drie prototypen uiteenlopende betekenis hebben
voor het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing. In Tilburg en in
Voorburg zullen de systemen vooral betekenis hebben voor de raadsleden In
Den Haag zal het systeem vooral een bijdrage leveren aan de structurering
van het beleidsproces. Ondanks deze accentverschillen, ondersteunen de
systemen in alle gemeenten het streven naar een vervolmaking van de lokale
democratie.

Een dwingen(le strategie voor politieke en bestuurlijke vemieuwing?
De deterministische benadering onderzoekt de inherente karakteristieken van
de technologie Deze karakteristieken leggen inzet en gebruik van een toe-
passing van ICT op. Om de maatschappelijke en politieke betekenis te inven-
tariseren, worden de karakteristieken van een technologie geanalyseerd. Dis-
crepanties tussen de doelstellingen en effecten, de wijze waarop de technolo-
gie wordt gebruikt, en de functies van een technologie, bieden aanknopings-
punten, om de inherente karakteristieken van bijvoorbeeld raadsinformatiesys-
temen te beschrijven. Kunnen de gepresenteerde resultaten van de twee ana-
lyses van raadsinformatiesystemen worden geinterpreteerd vanuit deze invals-
hoek? Kunnen systemen worden beschouwd als een dwingende strategie voor
het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing?
Op het eerste gezicht lijkt de deterministische opvatting weinig handvatten te
bieden om de gepresenteerde onderzoeksgegevens te interpreteren Er zijn
bijvoorbeeld veel gemeenten die geen raadsinformatiesysteem hebben inge-
voerd; in enkele grotere gemeenten is zelfs bewust afgezien van invoering.
Het raadsinformatiesysteem is dus minder gulzig dan in de deterministische
benadering wel wordt verondersteld. Bovendien genereren de systemen ver-
schillende effecten, en bestaan er uiteenlopende prototypen Het karakter van
de raadsinformatiesystemen lijkt zich minder dwingend voor te schrijven dan
op grond van de deterministische benadering zou mogen worden verwacht.
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Betekent dit, dat de deterministische benadering hiermee geen betekenis meer
heeft voor het onderzoek naar raadsinformatiesystemen? Deze vraag kan niet
zonder meer positief worden beantwoord  Uit de algemene inventarisatie bleek
dat de bestaande raadsinformatiesystemen veelal een zeer korte geschiedenis
kennen Op het moment van het onderzoek hebben veel gemeenten nog gedis-
cussieerd over invoering van een raadsinformatiesysteem. Vanuit de determi-
nistische benadering kan worden gesteld dat het onderzoek te vroeg is uitge-
voerd. Als de eerste ervaringen bekend zun en de technologie verder is ont-
wikkeld, zullen raadsinformatiesystemen in meerdere gemeenten worden
geintroduceerd. Een aantal gemeenten heeft reeds te kennen gegeven dat bij
verandering van de organisatie, of bij toename van budget alsnog een infor-
matiesysteem zal worden geintroduceerd.
De algemene inventarisatie heeft bovendien aangetoond, dat de betekenis van
de raadsinformatiesystemen niet zonder meer uit de intenties van de gebrui-
kers kan worden afgeleid Terwijl vaak wordt aangegeven dat een verbetering
van de informatievoorziening aan de gemeenteraad een belangrijk argument is
geweest voor de invoering van het systeem, hebben raadsleden in een meer-
derheid van de gemeenten geen toegang tot het systeem. In gemeenten waar
het gebruik bekend is, loggen voorts niet raadsleden, maar ambtenaren het
meest frequent in op het raadsinformatiesysteem. Ten slotte geven zeer veel
gemeenten aan dat met de invoering van de systemen de efficiency van de
ambtelijke organisatie is toegenomen Veel minder gemeenten constateren dat
de inzet van raadsinformatiesystemen heeft geresulteerd in een grotere contro-
le van raadsleden op het politiek proces. Ondanks de intenties zijn de infor-
matiesystemen dus vooral een instrument van de ambteluke organisatie
Deze conclusie heeft overigens een voorlopig karakter. De gevonden verschil-
len tussen de drie prototypen maken duidelijk dat het karakter van deze tech-
nologie nog niet is uitgekristalliseerd Vanuit de deterministische benadering
kunnen deze verschillen worden gekarakteriseerd als momentopnames die,
onder druk van de oprukkende en zich ontwikkelende technologie, verdwijnen.
Veel van de in de projectvoorstellen genoemde 'mogelijkheden voor uitbrei-
ding' wijzen daar op. Wat technisch mogelijk is, zal ooit gebeuren en worden
toegepast. Technische mogelijkheden veranderen de politieke en bestuurlijke
werkelijkheid en de manier waarop daarover wordt gesproken en gedacht
Volgens de deterministische benadering gaan de technische mogelijkheden
zelf een rol spelen in politieke processen Wat in de voluntaristische benade-
ring wordt gepresenteerd als een doelstelling van politieke en bestuurluke
vernieuwing, is, redenerend volgens de lijnen van deze benadering, een con-
sequentie van de inzet van buvoorbeeld raadsinformatiesystemen
Gezien de stand van de ontwikkeling van de raadsinformatiesystemen is het
nog niet empirisch vast te stellen in hoeverre de 'logica van de technologie' is
doorgedrongen in de cultuur van de lokale democratie. Omdat de ontwikke-
ling van de raadsinformatiesystemen nog in de kinderschoenen staat, is het
voorts nog onduideluk welk prototype uiteindelijk dominant zal worden in de
praktijk van de lokale democratie De technologie kan nog verschillende
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ontwikkelingen doormaken. Case-studies kunnen deze ontwikkelingen verder
in kaart brengen.

Een sociale constructie voor politieke en bestuurlijke vernieuwing?
In de derde benadering wordt ontwikkeling, inzet en effecten van een techno-
logie beschouwd als de uitkomsten van complexe interactieprocessen Tech-
nologie en politiek conditioneren elkaar wederzijds De sociaal-constructivis-
tische benadering vraagt aandacht voor zowel technologische vereisten, als
voor de rol van politici Ook raadsinformatiesystemen worden in deze bena-
dering beschouwd als een sociale-constructie Om de politieke en maatschap-
pelijke betekenis van deze systemen te analyseren, worden initiators, functies,
gebruikers, gebruik, beheerders, de politiek-bestuurlijke constellatie en doel-
stellingen van raadsinformatiesystemen met elkaar in verband gebracht Deze
factoren bepalen gezamen'Uk de betekenis van de raadsinformatiesystemen
voor het functioneren van de lokale democratie Biedt deze benadering een
kader om de gepresenteerde resultaten van de kwantitatieve en kwalitatieve
analyse van de raadsinformatiesystemen te interpreteren? Kunnen de systemen
worden beschouwd als een sociale constructie in het proces van politieke en
bestuurlijke vernieuwing?
De resultaten van de survey bieden nauwelijks aanknopingspunten om vanuit
een sociaal-constructivistische benadering de betekenis van de raadsinforma-
tiesystemen te analyseren De gegevens zun te algemeen om de complexiteit
van interactieprocessen in concrete gemeenten te beschrijven. Er zijn welis-
waar gegevens over initiatiefnemers, beheerders, doelstellingen, functies en
inhoud van de databanken, maar het aantal cases in het onderzoek is te be-
perkt om at deze factoren zinvol met elkaar in verband te brengen. Bovendien
zouden aan het onderzoek allerlei contextuele variabelen moeten worden
toegevoegd, zoals raadssamenstelling, opbouw van het ambteluk apparaat, en
de verhouding tussen diensten en raad. Alleen dan kunnen kwantitatieve
onderzoeksgegevens inzicht geven in de interactieprocessen die bepalend zijn
voor ontwikkeling, inzet en gebruik van raadsinformatiesystemen
De sociaal-constructivistische benadering biedt wel een kader om de verschil-
len tussen de drie prototypen te analyseren De verschillen zijn volgens deze
derde benadering vooral een gevolg van de specifieke contexten waarin de
systemen zun ontwikkeld en geintroduceerd. Om zicht op deze context te
krijgen, kunnen raadsstukken worden geinventariseerd en interviews worden
gehouden met betrokken actoren.
Voor de Tilburgse situatie kunnen enkele verklaringen worden gegeven voor
de relatief beperkte opzet van het systeem. Allereerst bestond bij enkele leden
van het college van B&W weerstand tegen de ontwikkeling van het systeem. 11

Uit de voorgenomen ontwikkeling van gescheiden systemen voor gemeente-
raad en college blijkt dat de 'dualistische politieke cultuur' in Tilburg (zie:
Tops et al, 1992) zich ook in de ontwikkeling van de technologische hulp-
middelen heeft weerspiegeld. Het systeem is voor de raad ontwikkeld door
automatiseringsfunctionanssen, in samenspraak met enkele functionarissen van
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de dienst Algemene Zaken. Bewust is vermeden de conceptualisering en
ontwikkeling van het systeem te koppelen aan de ontwikkeling van het ma-
nagement-instrumentarium, dat is geintroduceerd in het Tilburgs Model. Van
een koppeling van het raadsinformatiesysteem met andere informatiesystemen
binnen het gemeentelijk apparaat is afgezien
De karakteristieken van het Haagse systeem lijken ook beinvioed door de
context waarin dit systeem is ontwikkeld De ontwikkeling van het systeem
was in eerste instantie ingegeven door zorg over de kwaliteit van de bestuur-
luke informatievoorziening. De grote diversiteit en de verbrokkeling van de
informatievoorziening veroorzaakten deze zorg. In de archipel van gemeente-
luke diensten was de automatisering op verschillende manieren vorm gegeven,
zelfs de tekstverwerking was niet uniform.12 De ambitie van de bestuurluke
informatievoorziening werd verbonden met de ambities van het bestuurlijk
reorganisatieproces Standaardisering van informatievoorziening was een
belangrijk instrument om diensten te integreren. Bij de ontwikkeling van het
raadsinformatiesysteem was voor veel actoren het versterken van de positie
van de raad van secundair belang (Den Haag, 1992a: 5). De primaire - meer
organisationele - doelstelling kwam ook tot uitdrukking in de beheersstructuur
van het systeem, waarin de Bestuursdienst een centrale rol speelt.
Ook binnen de gemeente Voorburg zijn enkete factoren aan te geven, die de
ontwikkeling van het communicatiesysteem mede hebben vormgegeven
Allereerst kan worden gewezen op het relatief kleinschalige karakter van de
Voorburgse politiek De onoverzichtelijkheid van de informatie, eventueel op
te lossen door een bibliotheeksysteem, is in een gemeente als Voorburg geen
groot probleem Bovendien eist in een kleinere gemeente het raadswerk min-
der tijd op. In dit opzicht zijn de Voorburgse raadsleden in vergelijking met
hun collegae uit Den Haag en Tilburg (waarschijnlijk) vaker 'part-time' poli-
tici. Omdat zij niet op ieder moment 'politicus' zijn, is een elektronische
postbus een belangrijke ondersteuning voor hun functioneren. Zij kunnen dan
relatief eenvoudig informatie uitwisselen, en de berichten lezen op een tijdstip
dat hen schikt. Een andere verklaring voor de ontwikkeling van een commu-
nicatiesysteem is zijn oorsprong In Voorburg is de discussie over de ontwik-
keling van het mformatiesysteem gestart met een voorstel om ambtenaren een
pc met datacommunicatie-faciliteiten ter beschikking te stellen. De gemeente-
raad verwierp dit voorstel, dat het telewerken van het gemeenteluk personeel
zou bevorderen. Enkele jaren later werd voorgesteld om het project te koppe-
len aan een gelijksoortig systeem voor raadsleden Het lijkt er op dat de start
van de discussie rond politieke en bestuurlijke vernieuwing op dat moment,
het politiek draagvlak voor het systeem heeft vergroot. 13

Op basis van de specifieke context kunnen uitspraken worden gedaan over de
betekenis van de raadsinformatiesystemen voor de vernieuwing van de lokale
democratie In Tilburg heeft de houding van het college van B&W er toe
geleid dat het systeem niet is verbonden met de bestuurlijke systemen. Hier-
door is het Tilburgse systeem alleen een instrument om de positie van de raad
te versterken In Den Haag is het raadsinformatiesysteem vooral ontwikkeld in
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de context van organisatorische vernieuwing en structurering. De ontwikkeling
en opzet van het systeem weerspiegelen het streven naar een gestructureerder
beleidsproces. In Voorburg is het raadsinformatiesysteem gelijktijdig ontwik-
keld met de discussie over de ondersteuning van de part-time raadsleden. In
het systeem zijn de sporen van deze discussie zichtbaar, het Voorburgse
raadsinformatiesysteem kan worden beschouwd als een hulpmiddel voor
raadsleden.
De conclusies over de betekenis van de raadsinformatiesystemen zijn in de
constructivistische benadering aan tijd en plaats gebonden. De ontwikkeling
van de systemen wordt beschouwd als een resultante van een wederzijdse en
continue wisselwerking tussen technologische mogelijkheden en bestuurluke
cultuur. Hierdoor zijn de systemen geen statische fenomenen. Bovendien
maken de verschillende contexten het waarschijnlijk dat deze systemen zich in
de verschillende Nederlandse gemeenten op een geheel eigen wijze zulten
ontwikkelen.

9.4 Conclusie

Op basis van tradities in het onderzoek naar technologie en politiek zun twee
theoretische kaders gepresenteerd voor het vervolgonderzoek naar de relatie
tussen ICT en het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing. Beide
perspectieven bieden voldoende aanknopingspunten om de kwantitatieve en
kwalitatieve gegevens van een globaal onderzoek naar raadsinformatiesyste-
men te interpreteren. De raadsinformatiesystemen kunnen worden besproken
als een kans en/of dreiging voor het proces van politieke en bestuurlijke
vernieuwing. De betekenis van deze systemen kan echter ook worden be-
schreven aan de hand van hun karakter. De dubbele bespreking van gegevens
over de raadsinformatiesystemen heeft duidelijk gemaakt dat het onderzoek
naar de betekenis van ICT voor de praktijk van vernieuwing zich kan richten
op zowel de effecten, als op het karakter van de technologie. Hoewel beide
bruikbaar zijn voor vervolgonderzoek, kunnen enkele voor- en nadelen van de
afzonderlijke perspectieven worden aangegeven.
Het onderzoek naar de effecten kent als voordeel dat de betekenis van ICT
voor het politiek proces direct zichtbaar wordt. De onderzoeksresultaten
kunnen direct in verband worden gebracht met ontwikkelingen in de politiek
De inventarisatie van kansen en bedreigingen geeft het onderzoek naar ICT
een zeer praktijkgericht karakter
Naast dit pluspunt, zijn er ten minste twee bezwaren ten aanzien van deze
onderzoekstraditie aan te geven. Allereerst heeft het onderzoek naar de kansen
en de bedreigingen van ICT altijd een normatief karakter. Wat zijn kansen en
bedreigingen voor het politiek en democratisch proces? Is de ontwikkeling
richting een 'push-button-democracy' een gevaar of een uitgelezen mogelijk-
heid? De beantwoording van deze vraag zal sterk afhangen van normatieve
opvattingen. Wordt de directe democratie beschouwd als het hoogste demo-
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cratisch ideaal, dan zal een 'push-button-democracy' worden verwelkomd.
Wordt daarentegen de representatieve democratie gezien als een superieure
vorm, dan zal deze ontwikkeling worden getypeerd als een groot gevaar. Het
spreken over kansen en bedreigingen vergt daarmee altijd een kader om
waargenomen effecten te waarderen. Voor bijvoorbeeld het onderzoek naar de
betekenis van ICT voor het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing
is het spreken van kansen en bedreigingen betrekkelijk zinloos, zolang de
doelstellingen van het vernieuwingsproces niet zijn aangegeven
Daarnaast kent het onderzoek naar de effecten van ICT een betrekkelijk
positivistisch karakter. Alleen de (zichtbare) consequenties van de inzet van
de technologie worden geinventariseerd. De factoren die deze effecten veroor-
zaken, worden niet onderzocht. De overwegingen en intenties van gebruikers,
de sociale context, het karakter van de technologie, het gebruik van de tech-
nologie, het zijn allemaal aspecten die grotendeels buiten beschouwing wor-
den gelaten Hierdoor kunnen slechts een beperkt aantal onderzoeksgegevens
worden geanalyseerd, alleen de effecten van toepassingen kunnen worden
onderzocht Dat deze benaderingen beperkingen opleveren, bleek uit de analy-
se van de prototypen. Omdat alleen de effecten van de verschillende systemen
niet bekend waren, was het in principe onmogelijk de betekenis van deze
systemen te interpreteren.14 Omdat deze traditie zich concentreert op de effec-

ten van de technologie, bestaat het gevaar dat alleen het topje van de ijsberg
wordt onderzocht De technologie zelf blijft een zwarte doos. De technologie
wordt als een gegeven beschouwd, dat voor bepaalde kansen en bedreigingen
zorgt Of gebruikers een groter potentieel van kansen kunnen realiseren of
bedreigingen kunnen afwenden, blijft onzeker In dit opzicht biedt deze onder-
zoekstraditie nauwelijks een handelingskader voor politici en bestuurders
In het tweede onderzoeksperspectief wordt de zwarte doos wel geopend. In
deze traditie staan de factoren centraal die ten grondslag liggen aan de waar-
genomen effecten. Zoals bij de presentatie van de gegevens over de raadsin-
formatiesystemen is gebleken, wordt er een verklaring gezocht voor de effec-

ten die met de komst van deze systemen optreden. De intenties van gebrui-
kers, de omgeving waarin de technologie wordt geintroduceerd, de karakteris-
tieken van de technologie, de gemaakte keuzen en afwegingen, het gebruik, en
de actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling en inzet van de technologie;
het gehele scala van factoren en processen rond informatisering wordt onder-
zocht. In dit opzicht is het onderzoek naar het karakter van de technologie
omvattender, diepgravender dan dat naar de effecten van de inzet van ICT
Het tweede onderzoeksperspectief bood ook een breder kader om de gegevens
over de raadsinformatiesystemen te interpreteren
Voor het vervolgonderzoek naar de betekenis van ICT voor het proces van
politieke en bestuurlijke vernieuwing, lijkt een studie naar het karakter van
technologische toepassingen daarom vruchtbaarder dan dat naar alleen de
effecten van deze toepassingen
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Noten bij hoofdstuk 9

1.                 Bekkers (1993: 132-136) spreekt in dit kader van informatisering als een hulpmiddel in
de bureaupolitieke strijd.

2.      Dit onderzoek is in opdracht van de KUB uitgevoerd door de VNG/SGBO. Aan alle
Nederlandse gemeenten is een vragenlijst opgestuurd. De vragenlijsten zijn verzonden
naar de gemeentesecretaris. Deze heeft zorg gedragen voor de beantwoording van de
vragenlijst. De gebruikers zijn dus niet ondervraagd; een functionaris beantwoordt
voor zijn gemeente alle vragen. Hierdoor zijn de gemeenten de onderzoekseenheden in
de survey.

De keuze voor deze benadering van gemeenten is door verschillende overwegingen
ingegeven. Allereerst was met een benadering van gemeenten door de VNG/SGBO
een vrij grote respons verzekerd. Bovendien kan op deze manier een beeld van de
verspreiding en het gebruik van de raadsinformatiesystemen in heel Nederland worden
gepresenteerd.

De   enquBtes zijn verstuurd   in  juni    1993 en verwerkt in september    1993. In totaal
hebben 470 gemeenten gereageerd op de enquhe. De respons lag hiermee op ruim
73%. Geclassificeerd naar gemeentegrootte   liep de respons uiteen   van   70 %   voor  de
gemeenten met meer dan 100.000 inwoners tot exact 80% onder de gemeenten met
minder dan 10.000 inwoners.

3. Omdat weinig gemeenten een raadsinformatiesysteem hebben ingevoerd, hebben analy-
ses over doelstellingen, gebruik en consequenties betrekking op een klein aantal onder-
zoekseenheden. De percentage-verdelingen hebben daarom vooral een illustratieve
betekenis. Kleine veranderingen leiden percentueel tot grote verschuivingen. Met de
gepresenteerde resultaten moet daarom voorzichtig worden omgegaan. Bovendien
maakt het geringe aantal onderzoekseenheden het weinig zinvol relaties met gemeente-
grootte te onderzoeken.

4.       Waar de verbetering van de informatievoorziening aan de raad zo vaak een belangrijk
oogmerk is geweest, mag het opmerkelijk worden genoemd dat de ondersteuning van
individuele volksvertegenwoordigers voor slechts 660 op drie gemeenten reden is
geweest om een raadsinformatiesysteem te ontwikkelen.

5.       In totaal hebben zes gemeenten met een raadsinformatiesysteem deze vraag niet beant-
woord, omdat bij hen het systeem nog niet is gavalueerd.

6.        Gegeven het feit dat slechts bij de helft van de gemeenten het raadsinformatiesystemen
een e-mail-functie heeft, kan dit percentage overigens vrij hoog worden genoemd.

7.                 Over de ontwikkeling en werking  van het Tilburgs informatiesysteem  is een gesprek
gevoerd met dhr. Krosse, oud-wethouder, dat in de zomer van 1992 is gevoerd.

8.      Gegevens over Haagse BIS zijn mede ontleend aan gesprek met dhr. Van der Weerd,
projectleider gemeente Den Haag. Dit gesprek heeft in het najaar van 1992 plaatsge-
vonden.

9.    Gegevens over Voorburg zijn onder andere gebaseerd op gesprek met dhr. Jung,
projecthoofd van het informatiesysteem in Voorburg. Het gesprek vond plaats in de
winter  van   1993.

10. Omdat het potentiBle consequenties betreft, is vanuit het eerste algemene onderzoeks-

perspectief - waarin effecten van de technologie worden onderzocht - enige prudentie
geboden bij de constatering dat de prototypen aantonen dat raadsinformatiesystemen
een bedreiging zijn voor de vermaatschappelijking van de lokale democratie, en voor
de positie van burgers en gemeenteraad.

11. Uit interview met dhr. Krosse.

12. Uit interview met dhr. Van der Weerd,

13. Uit interview met dhr. Jung.
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14.     Bij de bespreking van de kansen en bedreigingen van de prototypen is daarom steeds
de nodige voorzichtigheid betracht.



SAMENVATTING EN EPILOOG

In het laatste deel zijn de verschillende lijnen van deze dissertatie bij elkaar
gekomen. De relevantie van ICT voor het proces van politieke en bestuurlijke
vernieuwing is aangetoond. Om de betekenis nader in kaart te brengen is een
perspectief gepresenteerd voor vervolgonderzoek naar de relatie tussen ICT en
de lokale democratie. Dit laatste deel gaat op een beschouwende manier in op
twee ontwikkelingen die mijns inziens van betekenis zijn voor dit onderzoek.
De eerste ontwikkeling vindt zijn oorsprong in de technologie, de tweede
betreft een ontwikkeling in de lokale democratie. Voordat op beide ontwikke-
lingen wordt ingegaan, worden allereerst de belangrijkste bevindingen van
deze dissertatie samengevat.



10   Samenvatting en epiloog

10.1 Samenvatting

Het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing kent, zoals in hoofdstuk
twee is aangegeven, zijn directe aanleiding in de gemeenteraadsverkiezingen
van 1990. Vooral de geringe belangstelling  voor de stembus zorgde  voor veel
beroering. Uit onderzoek onder burgers van grote steden bleek dat er meer
aan de hand was dan een toevallige lage opkomst. De discussie over politieke
en bestuurlijke vernieuwing kreeg een breder karakter. De modernisering van
de lokale democratie kwam centraal te staan; een modernisering die in de
woorden van de commissie-Van Thijn zou moeten resulteren in een verleven-
diging van de lokale democratie en een effectiever gemeentebestuur In de
praktijk van politieke en bestuurlijke vernieuwing is druk gediscussieerd over
institutionele instrumenten en is geexperimenteerd met talloze initiatieven die
een bijdrage zouden kunnen leveren aan deze modernisering. In het derde
hoofdstuk zijn 45 van deze initiatieven en instrumenten beschreven. Hoewel
in discussies over politieke en bestuurlijke vernieuwing veel aandacht bestaat
voor institutionele instrumenten, blijkt uit de illustratie van de vernieuwings-
praktijk dat hun reikwijdte beperkt is. Waar lokale initiatieven vrijwel alle
activiteiten in de lokale democratie raken, richten de institutionele instrumen-
ten zich alleen op de activiteiten die betrekking hebben op verkiezingscam-
pagnes, verkiezingen en parlementaire werkzaamheden.
Op grond van de beschrijvingen van de instrumenten en initiatieven zun in het
vierde hoofdstuk drie strategieen van vernieuwing geconstrueerd. Deze strate-
gieen beoordelen vanuit uiteenlopende invalshoeken de 'staat' van de lokale
democratie. Er worden verschillende problemen waargenomen, en uiteenlopen-
de doelstellingen gedefinieerd voor het proces van politieke en bestuurlijke
vernieuwing Deze doelstellingen vullen elkaar op sommige punten aan, maar
staan ook op gespannen voet met elkaar. De strategieen van politieke en
bestuurlijke vernieuwing zijn zowel elkaars companen als elkaars concurren-
ten. Niet alleen tussen, maar ook binnen de verschillende strategieen bestaat
een zekere spanning. De drie doelstellingen van politieke en bestuurluke
vernieuwing worden op uiteenlopende wijzen nagestreefd. De verschillende
benaderingen in de afzonderlijke strategieen zun een uitdrukking van een
overkoepelend perspectief op de lokale democratie In het eerste perspectief
staat de vervolmaking van de lokale democratie centraal; de vernieuwing van
de lokale democratie richt zich op het perfectioneren van bestaande procedu-
res, omgangsvormen en routines. De rolverdeling tussen de actoren in het
politiek systeem wordt in tact gelaten: burgers articuleren als kiezers hun
politieke opvattingen, raadsleden nemen beslissingen op basis van de verkie-
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zingsuitslag, terwijl ambtenaren deze beslissingen voorbereiden en uitvoeren
Het tweede perspectief van politieke en bestuurluke vernieuwing neemt meer
afstand van deze rolverdeling. Er wordt vooral gestreefd naar een vermaat-
schappelijking van de lokale democratie De vernieuwing leidt tot een zekere
rolverschuiving Burgers worden gestimuleerd een actieve bijdrage te leveren
aan politieke- en bestuurluke processen Raadsleden nemen enige afstand van
het bestuur'Uk proces en richten zich meer op de lokale samenleving. En
ambtenaren zun in netwerken actief om vormen van co-produktie te organise-
ren zodat verschillende actoren betrokken worden bij het beleidsproces.
De strategieen en perspectieven zijn geconstrueerd op basis van afzonderlijke
instrumenten en initiatieven van politieke en bestuurluke vernieuwing. In het
vijfde hoofdstuk is gebleken dat ze een bruikbaar kader opleveren om het
verloop van vernieuwingsprocessen in verschillende steden te bespreken en te
interpreteren. Op grond van gemeentelijke nota's en rapporten uit Amsterdam,
Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Nijmegen en Zwolle bleek dat in de
eerste helft  van de raadsperiode  1990-1994 het proces van politieke  en  be-
stuurlijke vernieuwing zich vooral richtte op het perfectioneren van de lokale
democratie. In enkele steden heeft het proces na enige tijd - en vaak na een
specifieke gebeurtenis - een herorientatie doorgemaakt Het streven naar een
vermaatschappeluking van de lokale democratie is een meer prominente rol
gaan spelen.

In het tweede deel van deze dissertatie is de politieke opkomst van ICT be-
schreven aan de hand van initiatieven als de Stemwijzer'94, het PvdA-BBS, de
Digitale Stad, het Graficomsysteem, PARAC, TESSEC en de CPB-modellen.
Hoewel binnen verschillende activiteiten van het democratisch proces gebruik
wordt gemaakt van dit soort diensten en produkten, besteden politieke partijen
nauwelijks aandacht aan de betekenis van ICT voor hun positie en functione-
ren De opkomst van ICT wordt, zoals in hoofdstuk zes is aangegeven, pri-
mair beschouwd als een fenomeen dat maatschappeluke gevolgen heeft voor
buvoorbeeld het produktieproces en het recht. Partuen reageren vooral vanuit
hun eigen programmatisch kader op deze gevolgen Zij tonen hiermee een te
beperkte aandacht voor de opkomst van ICT  Door de vijf gemeenschappeluke
kenmerken van de produkten en diensten van ICT - grote hoeveelheid
informatie, snelheid informatieverwerking, gerichtheid van informatievoorzie-
ning, decentraal gebruik en interactieve toepassingsmogelijkheden - verande-
ren informatieprocessen van karakter. Omdat in de verschillende activiteiten in
het democratisch proces informatie een centrale rol speelt, heeft ICT betekenis
voor de politiek Deze stelling is in het zevende hoofdstuk onderbouwd met
een beschrijving van enkele ontwikkelingen die in de literatuur worden geas-
socieerd met de opkomst van ICT Door deze algemene ontwikkelingen wor-
den processen in het democratisch proces geinitieerd of geaccelereerd Hierbij
is onder andere gewezen op de opkomst van moderne kaderpartijen, de per-
sonalisering van de politiek, de nieuwe kansen voor directe democratie, de
mogelijke toename van de responsiviteit van de representatieve democratie, de
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introductie van nieuwe vormen van sturing, en op de mogeluke uitholling van
het primaat van de politiek Sommige van deze ontwikkelingen staan enigs-
zins op gespannen voet met elkaar. Ze maken desondanks duideluk dat de
opkomst van ICT het democratisch proces raakt De technologie stimuleert de
discussie over politieke instituties, routines en structuren De bestaande ver-
houdingen en omgangsvormen worden (mede) onder invloed van toepassingen
van ICT geproblematiseerd In dit opzicht lijkt de opkomst van ICT ook
relevant voor het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing

In hoofdstuk acht is de centrale onderzoeksvraag beantwoord

'Is de opkomst van ICT van betekenis voor het proces van poli-
tieke en bestuurlijke vernieuwing, en, zo ja, op welke manier
beinvioedt het gebruik van ICT het vernieuwingsproces in de
lokale democratie?'

Daartoe zijn de algemene ontwikkelingen die in de literatuur met de opkomst
van ICT worden geassocieerd, geconfronteerd met de doelstellingen van
politieke en bestuurluke vernieuwing. De confrontatie heeft duidelijk gemaakt
dat de technologie van betekenis is voor de vernieuwing van de lokale demo-
cratie Verschillende ontwikkelingen kunnen in verband worden gebracht met
de uiteenlopende moderniseringsstrategieen. Of de inzet van ICT leidt tot een
vervolmaking of een vermaatschappelijking van de lokale democratie, is op
basis van de algemene ontwikkelingen niet vastgesteld. Sommige ontwikkelin-
gen blijken vooral een ondersteuning van de vermaatschappelijking, terwijl
andere zorgen voor een vervolmaking van de lokale democratie Om de bete-
kenis van ICT voor de vernieuwing van de lokale democratie nauwkeuriger in
kaart te brengen, zijn de beschreven lokale initiatieven van politieke en be-
stuurluke vernieuwing nogmaals geanalyseerd Hieruit bleek dat ICT een rol
speelt in meer dan de helft van deze initiatieven. Vaak is deze rol betrekkelijk
onzichtbaar De technologie dringt zich niet op de voorgrond in het proces
van politieke en bestuurluke vernieuwing. De rol van de technologie blijft
vaak beperkt tot een faciliterende. Bovendien wordt in het vernieuwingsproces
vrij eenzijdig gebruik gemaakt van de eigenschappen van de technologie. ICT
wordt vooral ingezet om grote hoeveelheden informatie snel te verzamelen, te
verwerken en te bewerken De communicatieve eigenschappen van de techno-
logie zijn (nog) niet ontdekt Dit laat zijn sporen na in de toepassingen van
ICT in de praktijk van politieke en bestuurlijke vernieuwing. De initiatieven
waarin wordt gestreefd naar een vermaatschappeluking van de lokale demo-
cratie - en die veelal met nieuwe vormen van overleg en discussie experimen-
teren - maken relatief weinig gebruik van ICT. In dit opzicht ondersteunt de
technologie vooral het streven naar vervolmaking van de lokale democratie
Met de constatering dat de technologie van betekenis is voor het proces van
politieke en bestuurlijke vernieuwing en vooral het streven naar een vervol-
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making van de lokale democratie ondersteunt, zijn de centrale onderzoeks-
vragen van deze dissertatie beantwoord.
Hoewel het antwoord in overeenstemming is met bevindingen in eerdere
studies over de betekenis van ICT, is enige voorzichtigheid geboden. De
technologie ontwikkelt zich in een zodanig tempo, dat stellige uitspraken over
de betekenis van ICT snel aan erosie onderhevig zijn. Zeker waar de beteke-
nis van ICT niet lijkt te stroken met de herorientatie die het vernieuwings-
proces in enkele gemeenten heeft doorgemaakt, is vervolgonderzoek naar con-
crete initiatieven van politieke en bestuurlijke vernieuwing zinvol. In hoofd-
stuk negen zijn twee perspectieven voor het vervolgonderzoek geschetst In
het eerste perspectief richt het onderzoek zich op de effecten van ICT, de
technologie wordt daarbij beschouwd als een kans en/of bedreiging voor het
proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing. Het karakter van de techno-
logie staat centraal in het tweede onderzoeksperspectief De betekenis van ICT
voor het vernieuwingsproces wordt getypeerd aan de hand van drie metaforen:
de technologie als instrument, dwingende strategie of sociale constructie. Op
basis van een interpretatie van gegevens uit een (globaal) kwantitatief en
kwalitatief onderzoek naar raadsinformatiesystemen, is geconstateerd dat het
tweede perspectief het meest bruikbaar is voor vervolgonderzoek. Een onder-
zoek naar het karakter van de technologie opent de 'zwarte doos' van de
technologie en maakt het mogeluk de betekenis van ICT voor het proces van
politieke en bestuurlijke vernieuwing in een bredere context te plaatsen

In het vervolgonderzoek naar de betekenis van ICT voor het proces van
politieke en bestuurlijke vernieuwing moet, mijns inziens, rekening worden
gehouden met twee trends. Enerzijds verandert het karakter van de technolo-
gie; anderzijds krijgt het democratisch proces langzaam maar zeker een ander
gezicht Deze dissertatie sluit ik af met een korte reflectie op beide ontwikke-
lingen

10.2 De veranderende technologie

Toepassingen van ICT beschikken over meerdere eigenschappen In de prak-
tijk van politieke en bestuurlijke vernieuwing wordt vooralsnog vrij eenzijdig
gebruik gemaakt van deze eigenschappen. De technologie wordt vooral ge-
bruikt om meer kennis te nemen van ontwikkelingen in de samenleving en in
het beleidsproces Toepassingen van ICT kunnen zo worden beschouwd als
nieuwe instrumenten die het lokaal bestuur in staat stellen deze processen
beter te beheersen
Deze conclusie sluit aan bij bevindingen uit eerdere studies, waarin is gecon-
stateerd dat ICT een verrijking betekent van het instrumentarium van het
politiek-bestuurlijk apparaat (Frissen, 1989, Scheepers, 1991, Bekkers, 1993,
Zuurmond, 1994) De verklaring voor deze bevindingen wordt gezocht in het
karakter van de technologie De toepassingen van ICT stellen volgens Frissen
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(1991: 8) bepaalde eisen  aan het verloop  van de processen waarin ze worden
ingezet. Standaardisering en formalisatie zun belangrijke vereisten voor de
ontwikkeling en introductie van informatiesystemen. Alleen wanneer aan deze
vereisten is voidaan, bestaat een stabiliteit die een toepassing van informatie-
systemen mogelijk zou maken De eisen die het karakter van ICT stelt aan
invoering, leidt tot een verdere rationalisering van organisaties, een rationa-
lisering die kan worden begrepen  als een perfectionering (Frissen,  1991 :  8)   In
't Veld (1989: 153) wust in vergelukbare zin op enkele voorwaarden die aan
de inzet van ICT bij de uitvoering van regelgeving zijn verbonden. De tech-
nologie vereist regels die eenvoudig zijn en die ambiguiteit zo veel mogelijk
vermijden Alleen dan kunnen regels in een hoog tempo worden uitgevoerd
met behulp van de technologie.
Het karakter van ICT lijkt dus bij te dragen aan perfectionering van politieke
en bestuurlijke processen  Het is echter de vraag, of het beeld van de techno-
logie niet enige nuanceringen behoeft ICT ontwikkelt zich in een hoog tem-
po. In het zevende hoofdstuk is aangegeven dat van verschillende generaties
kan worden gesproken Grote centrale computers, die worden gebruikt voor de
uitvoering van complexe berekeningen, vormen de eerste generatie ICT Door
de snelle ontwikkeling van geheugen en verwerkingscapaciteit wordt ICT in
de jaren zeventig vooral ingezet voor opslag en voor eenvoudige bewerking
van grote hoeveelheden informatie De toepassingen van de tweede generatie
ondersteunen met name administratieve en routinematige activiteiten De
bevindingen van de besproken onderzoeken naar de betekenis van ICT zijn
voornamelijk gebaseerd op (het karakter van) deze toepassingen In de jaren
negentig is echter een derde generatie opgekomen, waarin informatie- en
communicatietechnologie zijn geintegreerd. De toepassingen van deze genera-
tie zijn gericht op het faciliteren van communicatie: de opkomst van de net-
werktechnologie is hiervan het meest sprekende voorbeeld Via deze netwer-
ken nemen de decentrale toepassingsmogelukheden van ICT sterk toe. Indi-
viduele gebruikers krijgen meer autonomie, waardoor het gebruik van de
technologie zich minder hoeft en kan laat formaliseren en standaardiseren
Omdat formalisering en standaardisering van politieke en bestuurlijke proces-
sen niet is vereist, kan worden betwufeld of de opkomst van de derde genera-
tie leidt tot een verdere perfectionering van deze processen Wanneer in het
proces van politieke en bestuurluke vernieuwing deze toepassingen massaal
worden ingezet, is het niet langer vanzelfsprekend dat ICT een instrument is
voor het streven naar de vervolmaking van de lokale democratie.
Met de opkomst van netwerktechnologie ontstaan nieuwe kansen voor een
vermaatschappelijking van de lokale democratie De communicatieve eigen-
schappen van deze technologie maken het mogelijk nieuwe verbindingen in de
samenleving te leggen Verbindingen die kunnen bijdragen aan nieuwe vor-
men van politieke participatie, aan een versterking van de maatschappelijke
orientatie van raadsleden, aan een stimulering van vormen van maatschappe-
luke democratie en aan introductie van nieuwe vormen van sturing. Waar het
proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing in enkele gemeenten meer in
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het teken van een vermaatschappelijking van de lokale democratie staat,
kunnen toepassingen van de derde generatie informatietechnologie dit streven
ondersteunen.
In hoeverre deze mogelijkheden in de toekomst worden geeffectueerd, is nog
te onderzoeken Daarbij zal de betekenis van ICT zich steeds minder gemak-
ke'Uk ondubbelzinnig laten beschrijven als in eerdere studies is gedaan De
technologie verandert van karakter Als in democratische processen toepassin-
gen van verschillende generaties worden ingezet, zal met het gedifferentieerde
karakter van ICT rekening moeten worden gehouden

10.3 De verplaatste politiek

De opkomst van de derde generatie informatietechnologie maakt het mogelijk
dat op termijn ICT het streven naar een vermaatschappelijking van de lokale
democratie zal ondersteunen. Deze vermaatschappelijking relativeert de cen-
trale positie van formele politieke organen als de gemeenteraad en het college
van B&W Deze relativering is mede ingegeven door ontwikkelingen in de
samenleving en het openbaar bestuur
Zo staat in de samenleving waarin burgers steeds beter in staat zijn op te
komen voor hun belangen, het vanzelfsprekende gezag van formele politieke
organen onder druk. Beslissingen van politieke lichamen als de gemeenteraad,
worden niet langer zonder meer geaccepteerd omdat ze langs formele demo-
cratische weg tot stand zijn gekomen (Tops en Depla, 1992b). Met name bij
beslissingen die hen direct raken, 'eisen' geemancipeerde burgers een actieve
rol op Overleg voeren met burgers, het verduidelijken van afwegingen, het
delen van verantwoordelijkheden, het organiseren van steun, het worden
steeds belangrukere voorwaarden voor een succesvol beleidsproces. Wanneer
in de lokale democratie van deze activiteiten wordt afgezien, is de kans groot
dat burgers het beleid zullen negeren of frustreren In een geemancipeerde
samenleving zal het beleid steeds vaker in samenspraak met burgers tot stand
komen. Hierdoor vervaagt voor een deel het onderscheid tussen objecten en
subjecten van politieke beslissingen
De centrale rol van formele politieke organen in het democratisch proces is
voorts aangetast, doordat de positie van de hofleveranciers van deze organen
onder druk staat Politieke partijen hebben de laatste decennia aan maatschap-
pelijke betekenis ingeboet. Gewezen kan worden op de afnemende belangstel-
ling voor het lidmaatschap en de activiteiten van politieke partijen (Commis-
sie-Van Kemenade, 1991  71). Deze ontwikkeling staat niet los van het ont-
zuilingsproces Door dit proces vormen politieke partijen geen onderdeel meer
van een hecht, geintegreerd netwerk van gelijkgezinde maatschappelijke
organisaties Door het uiteenvallen van deze netwerken zijn veel politieke
partuen minder sterk verankerd in de lokale samenleving. Zij hebben hierdoor
niet alleen hun vanzelfsprekende maatschappelijke aanspreekpunten verloren,
maar hebben ook hun recruteringsreservoir zien verdrogen Volgens Camps
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(1992: 13) is het potentieel van raadsleden vooral in kwalitatief opzicht ver-
kleind Door eenzijdigheid in de samenstelling van de raad is de lokale poli-
tiek steeds minder herkenbaar geworden voor de verschillende geledingen in
de samenleving. De lokale politiek mist veelal aansprekende figuren, die
beslissingen van de formele politiek een vanzelfsprekend gezag verlenen.
De relativering van de centrale positie van formele politieke organen is ook
ingegeven door enkele ontwikkelingen in het openbaar bestuur Zo kan wor-
den gewezen op het toegenomen belang van beleidsnetwerken. Op veel ter-
reinen wordt beleid gevormd en uitgevoerd via een samenspel tussen samen-
leving en openbaar bestuur; beleidsvoering is vaak een vorm van co-produktie
geworden (Ringeling, 1993: 173. Tops, 1994: 149-150). De co-produktie
waarin burgers en maatschappelijke organisaties verantwoordelijkheden dragen
voor het beleid, kan worden beschouwd als een rationele reactie op de toege-
nomen complexiteit en wederzijdse afhankelijkheden in de samenleving (zie:
In 't Veld, 1992: 216). Door deze vormen van strategische samenwerking
wordt het beeld van het openbaar bestuur als 'krachtcentrale van de samenle-
ving' (zie: Kalma, 1982: 46-47) langzaam maar zeker verdrongen door de
metafoor  van het 'beleidsnetwerk' (Bekkers,  1993:  73). Het openbaar bestuur
verliest in de beleidsvoering zijn centrale rol. Het wordt een regisseur of 66n
van de partijen in het netwerk. Voor de positie van de institutionele politiek
heeft dit belangrijke gevolgen. De politieke organen worden op afstand ge-
plaatst van de concrete beleidsprocessen; het samenspel van maatschappeluke
-, semi-overheids-, en overheidsorganen bepaalt de uiteindelijke uitkomsten
van het beleidsproces. Het verloop van concrete beleidsprocessen onttrekt zich
daarmee in toenemende mate aan de directe controle van de formele politieke
organen. Deze ontwikkeling luidt overigens niet het tijdperk in van het gede-
politiseerd beleid De afwegingen die bepalen 'wie, wat, wanneer krijgt',
worden nog steeds gemaakt Deze afwegingen worden niet zo zeer bepaald
door de beslissingen van politieke organen, maar door de interacties van
verschillende actoren die bij het beleid zijn betrokken. Van het formuleren
van vraagstukken tot het concreet in praktijk brengen van maatregelen, wor-
den er telkens nieuwe afwegingen gemaakt en strijden verschillende belang-
hebbenden om het beleid. Gedurende het gehele beleidsproces wordt dus
politiek bedreven om de uitkomsten te beinvloeden. In dit opzicht is er sprake
van een 'verplaatsing van de politiek' (zie: Bovens et al, 1994). De politiek
verplaatst zich van politieke organen als raad en college van B&W naar
beleidsnetwerken
Door de hier aangestipte ontwikkelingen in samenleving en openbaar bestuur
zijn formele politieke organen niet langer het Archimedisch punt in het de-
mocratisch proces. De politieke activiteiten vinden in toenemende mate buiten
de gemeenteraad en het college van B&W plaats. Dit betekent niet dat deze
organen kunnen worden bijgezet in het museum der oudheid. De formele
politiek heeft, mijns inziens, nog vier functies (zie ook: Depla en Monasch,
1994b: 14-16) Allereerst vervult ze een belangrijke rol als 'countervailing
power' van gemeentelijke instellingen en bedrijven. Zeker waar marktprikkels
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ontbreken, moet de politiek als breekijzer voorkomen dat gemeentelijke instel-
lingen en bedrijven ontoegankelijk worden voor de wensen en de kritiek van
burgers. De politiek is een institutionele waarborg tegen al te bureaucratisch
gedrag van gemeentelijke organisaties Om deze rol te vervullen, moet de
lokale politiek signalen uit de samenleving kunnen opvangen Hiermee komt
een tweede functie van de politiek in beeld. De politiek moet als een 'maat-
schappelijk aanspreekpunt' functioneren. Zonder het monopolie op de com-
municatie tussen burger en bestuur te claimen, moet de politiek open staan
voor wensen, opvattingen en klachten van burgers en maatschappelijke orga-
nisaties In het beleidsproces heeft de politiek een taak als 'toezichthouder of
bewaker' De politiek moet erop toezien dat beleidsprocessen fair verlopen,
dat er geen gesloten circuits van belanghebbenden ontstaan, dat betrokkenen
worden gemotiveerd om deel te nemen aan de beleidsprocessen, en dat er
evenwichtige machtsverhoudingen bestaan. De rol als bewaker van beleidspro-
cessen kan betekenen dat de politiek op sommige punten strikte regels oplegt,
of enkele grenzen formuleert van mogelijke uitkomsten van beleidsprocessen.
Het bewaken van beleidsprocessen is geen a-politieke functie Bij het vaststel-
len van regels of bij het bepalen van lijnen van het speelveld, spelen politieke
uitgangspunten en visies zeker een rol. Ondanks alle relativeringen van de stu-
rende ambities van de politiek, vervult ze nog steeds een rol als 'democratisch
platform' waarop richtinggevende discussies over de toekomst van een ge-
meente worden gevoerd Politici moeten zich daarbij realiseren dat de uit-
komst van de discussies niet bepalend zijn voor de ontwikkelingen in een
stad, maar deze hooguit beinvloeden. Om deze invloed van enige betekenis te
laten zon, zal de politiek zich moeten laten inspireren door de samenleving;
de discussies in de politiek moeten aansluiting vinden bu het maatschappelijk
debat.
De vier functies die de formele politiek in de veranderende samenleving en
het veranderend bestuur heeft te vervullen, zon voor het verloop van de
politieke processen van belang Desondanks betekenen ze een duidelijke
relativering van de traditionele ambities van de raad en het college, zoals tot
uitdrukking komend in het beeld van de politiek als 'cockpit van de lokale
samenleving' De nieuwe functies van de politiek die de gerelativeerde ambi-
ties van politieke organen uitdrukken, nopen tot een aanpassing van de noties
over politiek processen op lokaal niveau Met een analyse van het functione-
ren van de gemeenteraad en het college van B&W of de relaties die deze
organen met andere actoren onderhouden, kunnen deze processen onvoldoende
worden begrepen De relativering van de centrale positie van de formele poli-
tiek heeft consequenties voor het beeld van de lokale politiek. De lokale
politiek laat zich steeds minder begrijpen als een systeem waarin burgers hun
wensen kenbaar maken aan raadsleden. Raadsleden die op grond hiervan
beslissingen nemen die zijn voorbereid en worden uitgevoerd door de ambte-
lijke organisatie Dit beeld doet onvoldoende recht aan de verplaatsing van de
politiek waardoor complexe interacties tussen belanghebbenden, maatschappe-
lijke organisaties, professionals, ambtenaren en politici in toenemende mate
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bepalen wie, wat, wanneer krijgt. Om in de toekomst de betekenis van ICT
voor het proces van politieke en bestuurlijke vernieuwing te bestuderen, zal
aan deze interacties aandacht moeten worden geschonken
Betwijfeld moet worden of het dominante politicologische begrippenkader, dat
zich sterk richt op de formele politiek, voldoende aanknopingspunten biedt om
processen van de 'verplaatste' politiek te beschrijven De relativering van de
centrale positie van de politiek vraagt om nieuwe politicologische concepten,
concepten waarmee het karakter van de verplaatste politiek als authentiek
fenomeen in kaart kan worden gebracht.
Deze vraag wint aan betekenis door de opkomst van de derde generatie ICT.
Deze opkomst kan een ondersteuning zijn voor het streven naar een vermaat-
schappelijking van de lokale democratie, waardoor de centrale positie van de
formele politiek verder wordt gerelativeerd.
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Summary

The process of political and administrative renewal has its inmediate cause in
the 1990 local elections,  as is described in chapter two Especially  the  low
interest for the polls stirred things up quite a bit. Surveys among inhabitants
of big cities showed that there was more than just an accidental low voter
turn-out The discussion on political and administrative renewal obtained a
broader character The modernization of local democracy came at the centre, a
modernization which, according to the Van Thijn-comrnission, should result in
the enliving of local democracy and in a more effective local government In
the actual practice of political and administrative renewal there have been
numerous discussions about institutional tools and there have been experi-
ments with many initiatives which might contribute to this modernization.
In chapter three, 45 of these initiatives and tools are described. Although in
discussions on political and administrative renewal there lS always a great deal
of attention being paid to the institutional tools, it resulted from the illustra-
tion of the actual practice, that their range is limited Local initiatives affect
almost every activity in the local democracy, but institutional tools are soly
directed at activities involving the election campaign, elections and parlia-
mental activities.
On the basis of the descriptions of the tools and initiatives, in the fourth
chapter three strategies of political and administrative renewal have been
constructed. In these strategies the 'state' in which local democracy is in is
being analyzed from different points of view. Several problems are being
noticed, and various objectives are being linked to the process of administra-
tive and political renewal On some points these objectives complement each
other, on others they are contradictory. The strategies of political and adminis-
trative renewal are both friends as well as competitors. Not only between, but
also within the different strategies there is a certain tension The three obJec-
tives of political and administrative renewal can be strived for in various
ways The different approaches in the strategies are an expression of a certain
perspective on the process of political and administrative renewal  In the first
perspective, the completion of local democracy is at the centre, the renewal of
local democracy is aimed at the perfection of the existing procedures, manners
and routines. The division of roles between the different actors in the political
system is left as it is: citizens articulate their political ideas as voters, council-
lors take decisions on the basis of the election results, while public servants
prepare and execute these decisions The second perspective of political and
administrative renewal distances itself more from this division of roles. The
primary aim is the socialization of local democracy. The renewal leads to a
certain shifting of roles; citizens are being stimulated to actively contribute to
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political and policy-making processes, councillors more or less distance them-
selves from the admistrative process and direct themselves more at the local
society, while public servants participate in networks to organize forms of
coproduction, so that the different actors involved can have responsibilities in
the policy-making process. The strategies and perspectives are constructed on
the basis of individual tools and initiatives of political and administrative
renewal. In chapter five it appears that they result in a useful framework for
discussing and interpreting the development of the processes of renewal in
different cities From municipal memoranda and reports from the cities of
Amsterdam, The Hague, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Nijmegen and Zwolle
resulted that, in the first half of the period of local government 1990-1994, the
process of political and administrative renewal was often aimed at the bring-
ing to perfection of local democracy. In some cities, the process of renewal
has obtained a different character after some time - often after a specific
event. In the process of political and adminstrative renewal the pursuit of the
socialization of local democracy has increased its importance.
In the second part of this doctoral thesis, the political rise of Information- and
Communication Technology (ICT) is described on the basis of a great deal of
initiatives in Dutch politics Although these services and products are being
used in the different activities of the democratic process, political parties
hardly pay any attention to the meaning of ICT for their position and func-
tioning  The rise of ICT is, as shown in chapter six, primarily considered a
phenomenon which has social consequences for mostly the production process
and legislation. Political parties respond to these consequences from the
framework of their programme. With this, parties show too little interest for
the rise of ICT. Information processes change character because of the five
common characteristics of ICT applications, large quantity, speed, directed-
ness, decentral use and interactivity. ICT is also important in politics, since
information has a key role in various activities in the democratic process. In
chapter seven this proposition is founded with a description of several devel-
opments which in literature are associated with the rise of ICT Through these
general developments processes in the democratic process are initiated or
accelerated. With this, for example, the personalization of politics, new oppor-
tunities for direct democracy, the reenforcement of the responsive character of
the representative democracy, the introduction of new forms of steering and
the erosion of the primacy of politics have been pointed out. Some of these
developments are somewhat at odds with eachother. They nevertheless make
clear that the rise of ICT affects the democratic process. The technology
stimulates the discussion on political institutions, routines and structures The
existing relationships and manners have been problematized, (partly) due to
the influence of ICT applications  In this respect, the rise of ICT also appears
to be relvant for the process of political and administrative renewal
In chapter eight, the thematic question of this study: does the rise of ICT have
a meaning for the process of political and administrative renewal and, if so,
does the use of ICT influence the process of renewal in the local democracy,
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is answered To do so, the general developments that in literature are associ-
ated with the rise of ICT, are confronted with the objectives of political and
administrative renewal. This confrontation has made clear that technology is
of importance to the renewal of local democracy The different developments
can be related to the various strategies of political and adminstrative renewal
On the basis of general developments it has not been established whether the
application of ICT leads to the completion or the socialization of local democ-
racy Some developments turn out to be mostly a support for the socialization,
while others procure the completion of local democracy To study the mean-
ing of ICT for the renewal of local democracy more accurately, the local
initiatives of political and administrative renewal described have been ana-
Iyzed once more. From this resulted that ICT plays a role in more than 50
percent of these initiatives However, often this role is hardly noticed  In the
process of political and administrative renewal technology does not push itself
in the forefront; its role is often restricted to a facilitating one Moreover, in
the process of renewal technology is used rather one-sidedly ICT is mostly
applied to rapidly collect and process large quantities of information. The
communicative characteristics of technology have not (yet) been discovered
This has some effects on the application of ICT in the initiatives of political
and administrative renewal. The initiatives that aim at a socialization of local
democracy make relatively little use of ICT. In this respect, technology mostly
supports the aim at the completion of local democracy. By concluding that
technolgy is of importance for the process of political and administrative
renewal and principally supports the completion of local democracy, the
thematic question of this doctoral thesis is answered.
Although this answer is in conformity with results of previous studies on the
meaning of ICT, prudence is in order Technology is developing at such a
pace that definitive conclusions on the meaning of ICT are soon subject to
erosion. Further research into the actual initiatives of political and administra-
tive renewal is advisable, especially when the meaning of ICT for the process
of renewal does not seem to comply with the reorientation in the process of
renewal noticed in some municipalities In chapter nine, two perspectives for
follow-up research are described. In the first perspective the investigation is
concentrated on the effects of ICT, in it, technology is considered an oppor-
tunity or a threat for the process of political and administrative renewal. In the
second investigatory perspective the attention is focussed on the character of
technology The meaning of ICT for the process of renewal is characterized
on the basis of three metaphores: technology as an instrument, as a compul-
sory strategy, or as a social construction  On the basis of an interpretation of
data from a (global) quantitative and qualitative investigation into council
information systems, it was concluded that the second perspective ts more
useful for follow-up research An investigation into the character of technol-
ogy opens the 'black box' of technology and makes it possible to put the
meaning of ICT for the process of political and administrative renewal in a
wider context
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