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Niet professioneel maar politiek

Lokaal bestuur is lekenbestuur en moet dat vooral ook blijven als uit-

drukking van het passief kiesrecht. De kern van lekenbestuur is politiek 

bedrijven op democratische grondslag door gekozen burgers. 

De gemeenteraad representeert enerzijds maatschappelijke pluraliteit en 

is anderzijds de constitutionele uitdrukking en politieke vormgeving van 

de strijd en conflicten over de verschillen in de samenleving. In debat en 

besluitvorming duidt de gemeenteraad politiek hoe met de verschillen 

dient te worden omgegaan. 

Deze politieke betekenis van de raad gaat daarmee verder dan alleen 

kaderstellen, controleren en het volk vertegenwoordigen – de drie  

inmiddels tot standaard verheven taken van de raad. Politiek bedrijven 

behelst het ondernemen van activiteiten, gebaseerd op verschillen in de 

samenleving, die raadsleden nodig achten om met elkaar tot be sluiten 

over die verschillen te komen. De ene keer betekent dat misschien iets 

agenderen, de andere keer controleren, weer een andere keer op de 

handen gaan zitten en weer een volgende keer kan het betekenen dat 

zich binnen de raad een nieuwe coalitie vormt die de wethouders ver-

vangt. Het is niet altijd mooi, maar het is altijd politiek en uiteindelijk 

door de kiezer te beoordelen tijdens verkiezingen.  

De raad is naar ons idee dus geen professioneel orgaan. Het gaat er niet 

om of raadsleden de begroting tot achter de komma begrijpen, of ze het 

complexe procesmanagement van een gebiedsontwikkeling begrijpen, 

of dat ze foutjes met mogelijk verstrekkende gevolgen in beleidsnota’s 

kunnen herkennen. 
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Instrumentarium inzetten is politiek

De huidige praktijk van het lokale bestuur is er een waarin de gemeen-

teraad – als hoogste bestuursorgaan – soms geacht wordt te functio-

neren als raad van toezicht, maar soms ook als raad van bestuur om een 

vergelijking te trekken met private en publieke organisaties. Ook lijkt de 

raad een soort werkgeversverantwoordelijkheid te hebben voor wet-

houders en burgemeester. De raad wordt in ieder geval verantwoordelijk 

gehouden voor alles wat de gemeente doet én voor alles wat voorkomen 

had kunnen en moeten worden. Immers, de beleidsnota met die speci-

fieke financiële dekkingsfout is wel degelijk door de raad vastgesteld en 

dat memo met deze maatschappelijke handelswijze van het college lag 

toch echt drie weken geheim ter inzage bij de griffie. Met andere woor-

den, de raad had alles kunnen weten, heeft niet ingegrepen en dus is de 

raad tenminste altijd medeverantwoordelijk – zo is al snel de gedachte.

De raad kan zich naar ons idee altijd laten ondersteunen door de grif-

fie en de griffie of het college verzoeken om bijvoorbeeld aanvullende 

in formatie, second opinion of onderzoek. De inzet van al het instrumen-

tarium van de raad is echter politiek. Het is onderdeel van strijd en 

conflict. En dat kan ook zeker partijpolitieke politiek zijn. Ook dat is 

politiek – de vraag stellen wat goede politiek is. De ene keer komt het 

(controlerende) onderzoek er wel en de andere keer niet. De ene keer 

haalt een motie voor een second opinion het wel en de andere keer niet. 

En soms is het inzetten van het instrumentarium van de raad bij voor-

baat kansloos in de politieke verhoudingen en dan blijft het ongebruikt 

in de kast staan. Dat is geen fout, maar een politieke keuze.

Geen inhoudelijke, maar politieke controle

Wat de politiek produceert, de uitkomst van alle debatten en besluit-

vorming wordt de afgelopen jaren vrij eenzijdig afgemeten aan de de-

mocratische waarde effectiviteit (de democratie moet leveren). Legiti-

miteit en representativiteit zijn echter even belangrijke democratische 

waarden. Controle door de raad is altijd politiek en daarmee is een 

belangrijke vraag die de raad dient te stellen in termen van controle: wat 

is de verhouding tussen de waarden effectiviteit, legitimiteit en represen-

tativiteit in door het college voorgestelde besluiten? 

De gemeenteraad geeft geen inhoudelijke of weten

schappelijke oordelen over collegebeleid, maar politieke 

oordelen. Dat is een belangrijk verschil dat aansluit bij  

het basisbeginsel van lekenbestuur. 

Dat betekent dat beleid wetenschappelijk gezien soms als suboptimaal 

kan worden beoordeeld, maar door de politiek als passend wordt gezien. 

Vragen voor de toekomst

Naar ons idee is bij het nadenken over de toekomst van controle door de 

gemeenteraad belangrijk stil te staan bij het inherent politieke karakter 

ervan – in de betekenis dat politiek er is om tot besluiten te komen over 

strijd en conflicten bij verschillen in de samenleving. Controle door de 

raad is dus altijd politieke controle. Dat betekent ook dat over objecten, 

reikwijdte, doelen en oogmerken van controle geen neutrale of objectief 

vaststelbare essentie of noodzaak te bepalen is. Interessante vragen 

voor de toekomst zijn hier naar ons idee: 
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1. Welke politieke patronen en mechanismen doen zich voor in  

gemeenteraden in contexten die als ‘controle’ kunnen worden  

gekenmerkt? 

2. Wat leren deze patronen en mechanismen ons over de aard van de 

controle die de gemeenteraad uitvoert? 

3. Hoe verhoudt zich dit tot de thans aan gemeenteraden toebedachte 

controlerende taken (ook maar niet uitsluitend in het kader van  

interbestuurlijk toezicht)? 

4. Hoe is het gesteld met de inrichting van checks and balances in  

gemeentelijk bestuur en gemeentelijke politiek?

Kirsten Veldhuijzen

Reflecties bij controle 
en verantwoording in het 

lokaal bestuur
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