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VRIJE ARTIKELEN

Wie waakt over de lokale autonomie?*

Julien van Ostaaijen

Volgens verschillende beschouwingen staat de lokale autonomie onder druk. Door
de vele taken die vanuit het Rijk aan gemeenten worden overgedragen, zouden
gemeenten nauwelijks meer aan eigen initiatief toekomen. In deze beschouwing
wordt het belang van lokale autonomie besproken, alsmede hoe het komt dat de
lokale autonomie onder druk staat. Voor de invulling van lokale autonomie ligt een
verantwoordelijkheid bij gemeentebestuurders, die voor hun autonome taken vol‐
doende tijd, aandacht en geld moeten hebben. Maar er ligt ook een verantwoorde‐
lijkheid bij de nationale politiek, politici en bestuurders, die met voorstellen of
publiek optreden de lokale autonomie kunnen versterken of beschadigen. Op beide
niveaus is het nodige te verbeteren.

Inleiding

Volgens verschillende beschouwingen staat de lokale autonomie onder druk
(Schaap, 2012; Raad van State, 2013). Door de vele taken die vanuit het Rijk aan
gemeenten worden overgedragen, zouden gemeenten nauwelijks meer aan eigen
initiatief toekomen (Elzinga, 2010). In deze beschouwing verken ik het begrip
lokale autonomie en het belang ervan, alsmede de hypothese dat de lokale auto‐
nomie onder druk staat. In het tweede deel van het artikel staat de vraag centraal
wie er eigenlijk verantwoordelijk is voor en waakt over (voldoende) lokale autono‐
mie.

Wat is lokale autonomie?

Lokale autonomie verwijst naar de vrijheid van gemeenten om hun eigen huis‐
houding te regelen (artikel 124 Grondwet; Schaap, 2015, p. 17). Een dergelijke
vrijheid bezaten gemeenten al eerder in de vaderlandse geschiedenis, maar deze
wordt vanaf 1848 ook grondwettelijk erkend en geëerbiedigd (Raad van State,
2013, p. 9). Eigen huishouding is overigens een breed begrip. Gemeenten kunnen
zelfstandig initiatieven ontplooien en besluiten nemen over ieder gewenst onder‐
werp en hoeven daarvoor vooraf geen goedkeuring te vragen aan het Rijk (Too‐
nen, 1987, p. 185; Boogers, 2010, p. 63). Zo kunnen ze inspelen op maatschappe‐
lijke ontwikkelingen. Lokale autonomie wordt vaak tegenover medebewind
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bezoek van minister Plasterk aan Tilburg University op 23 maart 2015.
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geplaatst. Via medebewind hebben gemeenten de plicht om rijksbeleid mee uit te
voeren. Ook dat is grondwettelijk bepaald. Autonomie impliceert overigens niet
een volledige vrijheid van handelen. Lokale autonomie wordt beperkt door
regelgeving van Rijk en provincies (Schaap, 2015, p. 18) en door praktische zaken
als tijd en geld.1

Lokale autonomie volgt uit de indeling en vormgeving van ons binnenlands
bestuur. Rijk, provincies en gemeenten zijn halverwege de negentiende eeuw door
Thorbecke bedoeld als gelijkwaardige delen. Daartussen is wel hiërarchie in
regelgeving, maar de delen zelf beschikken over eigen zelfstandigheid (zie ook
Toonen, 1987). Die zelfstandigheid is onder meer van belang om voldoende
tegenwicht te kunnen bieden aan de andere delen en te zorgen dat burgers niet te
veel afhankelijk worden van één bestuurslaag (Boogers, 2010, pp. 61-77). Daar‐
naast is lokale autonomie van belang om gemeenten hun rol als eerste overheid
goed te laten oppakken. De rol als eerste overheid vereist onder meer dat gemeen‐
ten kansen grijpen die zich in de maatschappij en bij maatschappelijke initiatie‐
ven aandienen (Denktank VNG, 2013). Als gemeenten daarbij alleen kunnen han‐
delen binnen door het Rijk of provincies opgestelde wetten en regels, worden ze
in de mogelijkheid daar snel en adequaat op in te spelen belemmerd, terwijl het te
verwachten is dat veel maatschappelijke ontwikkelingen zich allereerst op dat
lokale niveau manifesteren. Lokale autonomie betekent dus ook het goed inspe‐
len op vragen en noden vanuit de lokale samenleving. Op die manier komt de
autonome bevoegdheid ook inwoners ten goede.
Het is aan politici en bestuurders om invulling te geven aan lokale autonomie.
Duidelijke criteria hoe ze dat doen, ontbreken, met mogelijk negatieve gevolgen
voor gemeenten (Toonen, 1987, p. 186). Een van de argumenten voor de stelling
dat lokale autonomie momenteel onder druk staat, is dat het Rijk (en in mindere
mate de provincie) tot ongeveer 1980 op veel beleidsterreinen waar gemeenten
initiatieven ontplooiden, taken naar zich toe heeft getrokken (Boogers, 2010). De
afgelopen decennia kwamen veel taken weer terug naar de gemeenten, maar dan
in de vorm van medebewind, inclusief regels en beperkingen (Boogers 2010, pp.
63-64). De vrijheid om zelf beleid te maken nam daarmee af (Schaap, 2012, p. 7).
Dat het Rijk bovendien korting toepast op de financiële bijdragen voor het uitvoe‐
ren van die taken, maakt dat gemeenten in veel gevallen minder geld overhouden
voor het uitvoeren van hun autonome taken (Elzinga, 2010; Raad van State,
2013, p. 57). De Raad van State constateert dat het Rijk door decentralisatie de
decentrale autonomie beperkt (Raad van State, 2013, p. 57). Schaap concludeert
zelfs dat de lokale autonomie in gevaar is, niet alleen door de beperkte financiële
middelen, maar ook door gedetailleerde regelgeving en toezicht (Schaap, 2012,
pp. 16 en 33). Immers, als het Rijk iets overdraagt aan gemeenten, houdt het Rijk

1 De Grondwet geeft overigens geen definitie van lokale autonomie. In artikel 3 van het ‘Europees
handvest inzake lokale autonomie’ wordt de volgende definitie gegeven: ‘lokale autonomie houdt
in het recht en het vermogen van lokale autoriteiten, binnen de grenzen van de wet, een belang‐
rijk deel van de openbare aangelegenheden krachtens hun eigen verantwoordelijkheid en in het
belang van de plaatselijke bevolking te regelen en te beheren’ (Raad van State, 2006, p. 23). Deze
definitie is breder dan wat in Nederland over het algemeen onder lokale autonomie wordt ver‐
staan; het Handvest verstaat er ook beleidsvrijheid bij medebewind onder (Schaap, 2012, p. 4).
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de uitvoering van die taken via monitoring en verantwoording onder enige tot
stevige controle. Dergelijke beperkingen van de lokale autonomie zijn ook in het
verleden waargenomen. Al ruim vóór de (discussies over de) recente decentralisa‐
ties in het sociaal domein constateerde de Raad voor het openbaar bestuur in
samenwerking met de Raad voor financiële verhoudingen: ‘Er tekent zich een ver‐
antwoordings- en afrekencultuur af met een verlammend effect op het lokaal
bestuur (…) Te vaak ligt aan sturing of bemoeienis door het Rijk (…) een centralis‐
tische denkwijze en misplaatst gelijkheidsdenken ten grondslag (…) Deze houding
getuigt van een gebrek aan respect voor de gemeentelijke autonomie en gebrek
aan kennis van onze staatsrechtelijke verhoudingen’ (Rob & Rfv, 2005, pp. 7-8).
Daarom wordt wel gepleit voor een versterking van de lokale autonomie (VGS &
VB, 2006; VNG, 2006) en/of het verruimen van de mogelijkheden voor gemeen‐
ten om ten opzichte van andere gemeenten ‘een verschil te maken’ (Commissie
Van de Donk, 2016; Commissie Bovens, 2006; VNG, 2006; Rob, 2006).
In het resterende deel van dit artikel staat het handelen van de nationale en de
lokale overheid met betrekking tot lokale autonomie centraal. Voor de invulling
van lokale autonomie ligt een verantwoordelijkheid bij gemeentebestuurders, die
voor hun autonome taken voldoende tijd, aandacht en geld moeten hebben. Maar
er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de nationale politiek, politici en bestuur‐
ders, die met voorstellen of publiek optreden de lokale autonomie kunnen ver‐
sterken of beschadigen.

Lokale autonomie en de rol van de nationale overheid

Drie jaar geleden kwam het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre‐
laties (BZK) met de nota ‘Bestuur in samenhang’ (Ministerie van BZK, 2013).
Deze voldeed volgens velen, onder meer in de Eerste Kamer, niet aan een visie
zoals ze die graag van de minister hadden gezien. En de nota roept ook veel vra‐
gen op. Zo is niet duidelijk wat de vele ontwikkelingen die in de nota worden
beschreven, betekenen voor het bestuurlijk stelsel als geheel en wat nu de proble‐
men zijn die het aangekondigde ‘veranderingsmodel’ zou moeten oplossen. Maar
volgens de nota moet juist worden gewaakt voor vragen als ‘welk probleem lost
het op?’ Deze vraag wordt daarin zelfs als een voorbeeld van ‘onverschilligheid’
benoemd en als een vraag waarvoor we ‘moeten waken’. Hiermee sluit de nota
goed aan op een bredere ontwikkeling met betrekking tot het Nederlandse open‐
baar bestuur en dat is een discours van daadkracht en pragmatisme. Dat uit zich
in pleidooien om vooral zaken af te schaffen en samen te voegen. Onder het laat‐
ste kabinet-Balkenende werd dit samengevat met het terugdringen van ‘bestuur‐
lijke drukte’. Dat discours is, hoewel niet met die term, onder de kabinetten-Rutte
voortgezet. Politici die hun plannen hieraan of aan aanverwante begrippen, zoals
‘terug naar de bestuurlijke hoofdstructuur’, relateren, lijken verdere onderbou‐
wing niet meer nodig te hebben. Het meest duidelijk is dat te zien bij het afschaf‐
fen van de binnengemeentelijke decentralisatie in Rotterdam en Amsterdam (Van
Ostaaijen, 2015). De Raad van State constateerde, net als de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) en verschillende Tweede Kamerleden, dat het
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afschaffen van de binnengemeentelijke decentralisatie een forse inbreuk zou zijn
op de autonomie van gemeenten en dat deze, op zijn minst, gepaard moet gaan
met een duidelijke motivering. De minister (Donner) vond echter het feit dat
deelgemeenten niet passen bij ‘de bestuurlijke hoofdstructuur’ wel voldoende
argumentatie. Zo blijkt ook uit de Memorie van Toelichting: ‘Voor de beoordeling
van de deelgemeenten is voor het kabinet niet van doorslaggevend belang
geweest of zij hebben bijgedragen aan goede dienstverlening en het overbruggen
van de afstand tussen de overheid en de burgers; dat kan immers ook op andere
manieren.’ Eenzelfde ‘argumentatie’ is te vinden bij het afschaffen van de Wgr-
plus (zie o.m. Castenmiller & Peters, 2016).
Maar wie is dit op zijn minst slordig omgaan met de gemeentelijke autonomie te
verwijten? De landelijke politiek die het wil en doordrukt? Of ministers en minis‐
teries die het praktisch mogelijk maken? Het begint, voor zover zichtbaar, in de
verkiezingsprogramma’s. Daarin doen verschillende partijen, overigens van alle
stromingen, met een ogenschijnlijk gemak allerlei voorstellen met betrekking tot
het openbaar bestuur. Een kleine opsomming uit de meest recente Tweede
Kamerverkiezingen:
– minder Tweede Kamerleden (VVD, PVV);
– afschaffen Eerste Kamer (D66, PVV);
– kleiner aantal provincies (D66);
– opheffen Wgr-plus regio’s (VVD, CU, CDA, SP);
– opheffen stadsdelen/deelgemeenten (VVD, SP);
– provincies tot kerntaken beperken (VVD, CDA);
– waterschappen naar provincies (PvdA, SP).

Dit hoeven zeker allemaal geen slechte voorstellen te zijn, maar het wordt alle‐
maal ogenschijnlijk zonder verdere onderbouwing voorgesteld als een verbete‐
ring. Minder bestuurlijke drukte. Terug naar de bestuurlijke hoofdstructuur. Naar
een slagvaardige overheid. De noodzaak is onduidelijk, en, minstens zo belangrijk,
hoe deze specifieke voorstellen daarbij helpen, is evenzeer onduidelijk. Ook is er
opvallend weinig aandacht voor de mogelijk negatieve (bij)effecten van dergelijke
ingrepen. Wijzigingen aan één onderdeel van het (lokaal) bestuurlijk stelsel heb‐
ben immers ook gevolgen voor andere onderdelen. Dergelijke beknopte voorstel‐
len zoals hiervoor gepresenteerd, zijn uiteraard enigszins inherent aan de politiek
en zeker aan verkiezingscampagnes. Er is dan immers niet veel tijd voor het uit‐
dragen van brede visies. Helaas komen na de coalitieonderhandelingen sommige
van de ogenschijnlijk slecht onderbouwde voorstellen terug in regeringsakkoor‐
den. Aan het ministerie van BZK dan de taak om van dat compromis een enigs‐
zins coherent verhaal te maken. Geen wonder dat dat niet altijd een bewonde‐
renswaardige visie oplevert.
Terug naar de vraag wie waakt over de autonomie van gemeenten. De relatie tus‐
sen het Rijk en gemeenten kenmerkt zich in het algemeen door wederzijdse
afhankelijkheid (Schaap, 2015). Deze wederzijdse afhankelijkheid kent overigens
wel een stevige dominantie van het Rijk. Die afhankelijkheid gaat over de financi‐
ele relatie, maar ook over controle en verantwoording. Als het Rijk iets overdraagt
aan gemeenten, houdt het Rijk de uitvoering ervan via monitoring en verant‐
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woording onder controle. Schaap gaat nog een stap verder: ‘Vakdepartementen en
de Tweede Kamer hebben regelmatig de neiging decentrale overheden als onder‐
geschikt te beschouwen en hen daarom zo gedetailleerd mogelijk voor te schrijven
wat zij moeten doen en hoe’ (Schaap, 2012, p. 33). De Raad van State ziet in deze
opstelling van het Rijk een beperking van de lokale autonomie (Raad van State,
2006, p. 35).
Deze houding van het Rijk volgt onder meer uit het feit dat er in Nederland wei‐
nig acceptatie is van verschil. Burgers laten zich horen als er in de ene gemeente
andere diensten worden aangeboden of ander beleid wordt gemaakt dan in een
andere gemeente. Dat wordt door inwoners en politici maar in beperkte mate
geaccepteerd (Boogers, 2010, pp. 69-73). De media dragen aan de verontwaardi‐
ging bij. Ze doen dat met krantenkoppen over ongelijkheid, bijvoorbeeld tussen
paspoorttarieven, en meten verschillen breed uit. Niet zelden moet de minister
dan op het matje komen bij de Tweede Kamer, waar Kamerleden hem of haar niet
alleen op de ongelijkheid wijzen, maar ook eisen dat hieraan iets wordt gedaan.
Cohen sprak daarover in zijn oratie: ‘(…) ontstane verschillen tussen gemeenten
worden uitgemeten en telkens zal in de Tweede Kamer de vraag aan de orde
gesteld worden of die verschillen nu wel aanvaardbaar zijn. Het antwoord op die
vraag zal telkens moeten zijn: “wij hebben doelbewust gekozen voor een decen‐
traal stelsel, en dat betekent dat deze vraag niet aan mij, bewindspersoon, moet
worden gesteld, maar aan diegenen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie
binnen de gemeenten (…) Zo hebben wij dat binnen onze democratische spelre‐
gels met elkaar afgesproken”’ (Cohen, 2015). En als inwoners het niet met de
inhoud of kosten van bepaalde dienstverlening eens zijn, kunnen ze dat op zijn
minst eens in de vier jaar met de verkiezingen kenbaar maken en (laten) verande‐
ren. Politieke partijen moeten daarop inspelen. Een al dan niet door de nationale
overheid afgedwongen goedkoper lokaal paspoort gaat immers ten koste van iets
anders. En wat dat ‘iets anders’ dan zou moeten zijn – slechtere zorg? hogere
lokale belastingen? – is een van de keuzes die inwoners bij de verkiezing van de
gemeenteraad zou moeten worden voorgelegd. Gemeenten moeten dus ruimte
hebben om dergelijke keuzes te maken. Een toename van die ruimte zal dan hope‐
lijk niet alleen het belang bij inwoners om te gaan stemmen, doen toenemen,
maar ook de stimulans om die stem met lokale motieven uit te brengen (in tegen‐
stelling tot landelijke motieven te laten meewegen, zie Van Ostaaijen, 2014). Een
lokale stem wordt dan te simpelweg te belangrijk om door landelijke motieven te
laten beïnvloeden.
Maar zijn het Rijk en de minister in staat om zich terughoudend(er) op te stellen?
Een enkele keer wel. Toen vanuit de SP Kamervragen werden gesteld over de
gemeentelijke inhuur van externen gaf minister Plasterk aan dat dit een taak van
de gemeenten is en het dus aan de gemeenteraad is om hierover te oordelen.
Helaas is dat nog niet altijd de reactie op dergelijke vragen. Ministers verdedigen
ingrijpen in de lokale situatie vaak door te verwijzen naar systeem- of stelselver‐
antwoordelijkheid. Deze begrippen komen terug in de profielen van het in 2011
tussen de verschillende overheden gesloten bestuursakkoord: ‘Het Rijk is in de
eerste plaats verantwoordelijk voor onderwerpen die niet goed decentraal belegd
kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn puur nationale onderwerpen, zoals
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defensie en het buitenlands beleid. Daarnaast is het Rijk systeemverantwoordelijk
voor de wetten die in medebewind worden uitgevoerd. Het Rijk heeft echter ook
een bredere stelselverantwoordelijkheid. Het Rijk draagt er zorg voor dat het
bestuurlijk bestel naar behoren functioneert’ (VNG, IPO, UvW, & Rijk, 2011, pp.
4-5). Een dergelijke verantwoordelijkheid is verdedigbaar. Immers, als een
gemeente niet bijdraagt aan de kwaliteit van het geheel of zodanig afwijkt van een
‘norm’ dat de algehele kwaliteit van de dienstverlening van gemeenten in het
geding komt, dan legitimeert dat ingrijpen. Maar wat is dan die stelselverant‐
woordelijkheid? En hoe ver mag ingrijpen op basis daarvan gaan? Dat is volstrekt
onduidelijk. Ook de Raad van State constateert dat ‘de profielen [uit het bestuurs‐
akkoord] in vage bewoordingen zijn beschreven, zoals bij de omschrijving van de
verantwoordelijkheden van het Rijk: systeemverantwoordelijkheid, stelselverant‐
woordelijkheid en algemene verantwoordelijkheid’ (Raad van State, 2013, p. 49).
In zijn Rob-lezing gaat Commissaris van de Koning Van de Donk in op de gevol‐
gen daarvan: ‘Al dan niet aangemoedigd door de nationale volksvertegenwoordi‐
ging of zich in Den Haag goed thuis voelende koepel- en belangenorganisaties,
wordt die systeem- of stelselverantwoordelijkheid doorgaans al even ruimhartig
als gulzig ingevuld, al dan niet ondersteund door allerlei vormen van monitoring
en benchmarking. De doorgaans weinig expliciet beantwoorde vraag wat een der‐
gelijke “stelsel-” of “systeemverantwoordelijkheid” eigenlijk precies inhoudt, en
met name, wat daarvan de grenzen zijn, biedt in veel gevallen alle ruimte voor
voortgezette bemoeienis met de aan de decentrale overheden overgedragen taken’
(Van de Donk, 2014; zie overigens Van der Steen, Schulz, Chin-A-Fat, & Van
Twist (2016) voor een lezenswaardige ‘ontrafeling’ van de begrippen systeem- en
stelselverantwoordelijkheid).
Op de eigen website staat dat het ministerie van BZK zich sterk maakt voor een
democratische en weerbare rechtsstaat. Het ministerie waakt over een moderne,
goed functionerende democratie en over goed openbaar bestuur in ons land.
Onder het mom van stelselverantwoordelijkheid gebeurt regelmatig het tegen‐
overgestelde. ‘Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ver‐
zaakt zijn taak als hoeder van het bestel. Sterker: juist uit dat ministerie zijn de
afgelopen jaren enkele voorstellen gekomen (financiële verhoudingen, toezicht)
die in flagrante strijd zijn met het wezenskenmerk van het Nederlandse bestel’
(Schaap, 2012, p. 33). En dat is nu juist het tegenovergestelde waarvoor de sys‐
teem- of stelselverantwoordelijkheid bedoeld is. Niet om de lokale autonomie te
beperken, maar juist om deze te beschermen.

Lokale autonomie en de rol de rol van de lokale overheid

Lokale autonomie is niet alleen een zaak van de nationale overheid. Gemeenten
moeten niet alleen naar het Rijk kijken en wachten tot daar wordt gehandeld. Zelf
handelen is immers de kern van lokale autonomie. En op de rol van gemeenten is
ook nog wel wat aan te merken (zie ook Rob/Rfv, 2005). Zo kunnen gemeenten
met eigen regels en verordeningen maatwerk voor hun inwoners leveren. Maar
veel gemeenten kiezen in veel gevallen voor toepassing van de door de Vereniging
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van Nederlandse Gemeenten aangeboden standaard-verordening. Daarnaast is er
een grote behoefte aan vergelijkingen met andere gemeenten. De vele door over‐
heden en kennisinstituten op de markt gebrachte benchmarks en best practices
promoten tot op zekere hoogte ook een bepaald gemiddelde en de groei van een
standaard-gemeente. Ook gebruiken lokale politici nog wel eens te pas en te
onpas het argument dat iets niet mag van andere overheden, waarbij ze zich juist
klein maken en de lokale autonomie beperken (Boogers, 2010, pp. 71-72).
Gemeenten worden ten slotte ook geremd door de eerder aangehaalde gelijk‐
heidscultuur. ‘Het vergt daarom veel durf en doorzettingsvermogen om ten
opzichte van andere gemeenten een eigen koers te varen’ (Boogers, 2010, p. 77).
Er zijn voorbeelden van hoe het anders kan. Toen president George W. Bush wei‐
gerde het Kyoto-verdrag te tekenen, besloot de burgemeester van Seattle samen
met achthonderd andere burgemeesters het Kyoto-verdrag na te leven. Niemand
die dat verbiedt, ook al was dat niet wat de nationale overheid besloot. Dichter bij
huis pleiten de griffiers van Rotterdam, Almere en Amersfoort ervoor om als
gemeenteraad een veel stevigere positie in het maatschappelijk debat in te nemen
(Paans, Pruim, & Van Omme, z.d.). Zij noemen het voorbeeld van vier ziekenhui‐
zen in een regio die besluiten tot schaalvergroting, waardoor de afstand tot
belangrijke zorg toeneemt tot wel zestig kilometer. In eerste instantie lijkt een
gemeente(raad) hier niet over te gaan. Maar wat let een gemeente(raad) het zie‐
kenhuisbestuur uit te nodigen voor een debat en zich publiekelijk over zijn keuze
te laten verantwoorden? Zou het ziekenhuisbestuur of enig ander bestuur een
uitnodiging voor een dergelijk publiek debat weigeren? Ook dat is een taak die
gemeenteraden niet wordt belet (en bovendien niet veel geld kost). Een dergelijke
houding vergt wel een andere denktrant van gemeenten, griffiers, ambtenaren en
lokale politici. Kortom, gemeenten zouden ook meer initiatief kunnen nemen en
hun autonome taken meer kunnen benutten. Een ‘wereld van verschil’ begint in
dat verband ook bij de gemeenten zelf.
Bij deze rol past desalniettemin ook een rol van de nationale overheid. Waar
gemeenten tegen grenzen aanlopen, kan de hulp van het Rijk worden ingeroepen.
De gemeente Rotterdam deed dat tien jaar geleden, wat leidde tot wat nu bekend‐
staat als ‘de Rotterdamwet’. Een dergelijke rol past het Rijk nog steeds. Nu de
taken van gemeenten toenemen, zullen gemeenten wellicht vaker tegen grenzen
aanlopen. De minister en het ministerie van BZK kunnen gemeenten dan facilite‐
ren om die problemen aan te pakken. De onlangs door dat ministerie gepresen‐
teerde ‘agenda lokale democratie’ sluit daarop aan. Enerzijds is deze agenda nog
wat paternalistisch. Het is wat het ministerie meent dat goed is voor de lokale
besturen, zij het met sympathie geformuleerd. Anderzijds zijn het daadwerkelijk
goede pogingen om het lokale bestuur te versterken. De agenda bevat daarvoor
vele voorstellen, met als meest in het oog springend een experiment voor het bui‐
ten werking stellen van wettelijke bepalingen die een gemeente belemmeren.
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Julien van Ostaaijen

Tot besluit

Lokale autonomie is gegarandeerd in de (Grond)wet, maar in de praktijk moet
daar invulling aan worden gegeven door politici en bestuurders op alle niveaus.
Recente ontwikkelingen en het handelen van verschillende politici en bestuurders
tonen aan dat de lokale autonomie kwetsbaar is en de laatste jaren onder druk is
komen te staan. In de praktijk is er geen sprake van één hoeder van de lokale
autonomie. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van met name lande‐
lijke politici en landelijke bestuurders samen met gemeenten en gemeentebe‐
stuurders. In de praktijk wordt daar niet altijd een goede invulling aan gegeven.
Het handelen van landelijke politici en bestuurders is op momenten zelfs ronduit
bedreigend voor de lokale autonomie gebleken. Veel gemeentebestuurders heb‐
ben daarnaast te weinig aandacht, tijd en/of geld om (beter) invulling te geven
aan de lokale autonome taken van hun gemeente, wat gezien het belang ervan
voor gemeenten en inwoners te betreuren valt. Lokale autonomie zal niet op de
een op de andere dag verdwijnen, maar het vergt wel voortdurend aandacht en
onderhoud, te beginnen bij een breed besef van het belang ervan bij politici en
bestuurders. Juist in dat laatste is veel te verbeteren, te beginnen op het natio‐
nale niveau.
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