VERLOKKINGEN VAN LOKALE PARTIIEN,
of terug naar Oegstgeest
Door: Matt Poelmans
Bij de gemeenteraadsaerkiezingenbegin
1994 dedende loknlepartijen het goed.ln
eenaantal gemeentenging dat ook ten koste
aan raadszetelsen collegedeelnamel)an
D66. Sommigeplaatselijkepartijen hebben
progranxma'smet eenhoog D66-gehalte,
maar beloaende kiezersueel nteerdan ze
kunnen waarmaken.Zijn de lokalo'seen
aoorbijgaand aerschijnsel? Welke opstelling
moetD66 kiezenten opzichteaan plaatselijke partijen om kiezersterug te winnen?
Onderstannd enkelebespiegelingentegen de
achtergronduan de'couleur locale'asn
Oegstgeest.
Opmars der lokalo's
De raadsverkiezingen van maart 1.994
brachten in diverse gemeenten forse verschuivingen teweeg. De gevestigde partijen CDA en PvdA verloren zwaar en
een opvallende nieuwkomer in vele
gemeenteraden was de lokale partij.
Daar waar zo'n partij al bestond, werd
het zeteltal dikwijls stevig uitgebreid.
Terwijl plaatselijke partijen vroeger
voornamelijk in het zuiden van het land
aan de bak kwamen, deden ze het deze
keer ook goed in het westen. Gemeenten waar de lokalo's oprukten zijn
bijvoorbeeld Amstelveen, Bodegraven,
Breukelen, Castricum, Heemstede, Hilversum, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Rijnsburg, Rijswijk, Uithoorn.

partijeneen
plaatselijke
welkome
uitlaatklep
Hoewel de opkomst van een lokale partij vooral een plaatselijke oorzaak heeft,
is er toch sprake van een gemeenschappelijke achtergrond. Kennelijk vormen
de plaatselijke partijen een welkome
uitlaatklep voor de proteststemmers die
hun ongenoegen over de politiek kwijt
willen. Maar gezien de stemmenpercentages moeten ook burgers die bewust
over de politiek nadenken voor een
lokale partij hebben gekozen.
Omdat D66 uitgerekend de partij is die
de afstand tussen burger en bestuur wil
verkleinen, is het jammer dat het in
genoemde gemeenten niet is gelukt die
ontevreden kiezers naar D66 toe te trekken. En voorzover een lokale partij het
thema bestuurlijke vernieuwing in haar
vaandel voert, is er een concurrent

bijgekomen. Daar waar D66 tegen de
verwachtingen in verloor, moet een
onderzoek naar de plaatselijke omstandigheden uitsluitsel geven over de oorzaken.

Terugnaar Oegstgeest
Van de gemeentenmet een nieuwe
lokale paftij spande Oegstgeest de
kroon:'LeefbaarOegstgeest'(LO)
kwam met 7 van de 17 zetels in een
klap als grootste partij in de raad. Alle
bestaande partijen verloren: CDA en
VVD werden gehalveerd, de combinatie
PvdNGL verloor een zetel en ook D66
ging terug (van 3 naar 2 zetels). D66
kreeg daarmee de rekening gepresenteerd voor een jaar collegedeelname.
Dat is jammer, want na jaren van constructieve oppositie was D66 in april
1993 tussentijdstot B&W toegetreden
om te proberen van binnenuit verandering te brengen in de bestuursstijl. Daar
was ook alle reden toe na de commotie
die was ontstaan over de centrumstudie
en de raadhuisplannenvan het toenmatige cotlege. Met D66 in het cottege is er
daarna in een klein jaar tijd ook het
nodige bereikt (zoals mini-referendum
over raadhuislokatie, start kerntakendiscussie,privatiseringzwembad). Toch
was die periode blijkbaar te kort om het
tij te keren. Leefbaar Oegstgeest buitte
het ongenoegenbekwaam uit. Tegen
de verkiezingsuitslag in vormde die partij vervolgens een college met de partij
die het tijdensde campagnehet felst
had bestreden (de VVD).
Overvloed en onbehagen
Wat de eerdergenoemdedorpen waar
de plaatselijkepartijen scoordengemeenhebben,is dat het vooral (rand)gemeentenzijn met een voomamelijk
welgesteldebevolking. De politieke
kwesties daar zljn betrekkelijke luxeproblemen.Een geval van overvloed en
onbehagen?
Plaatselijkepartijen zijn veelalontstaan
naar aanleidingvan 66nprobleemof
hebben zich gegroepeerdrond 66n
persoon.Ze bewerendat zlj de oplossing hebbendie de gevestigdepartijen
maar niet willen zien of versimpelende
plaatselijkepolitiek tot 66n'kwestie'.
Daarbij wordt gemakshalvevergeten
dat het besfurenvan een gemeentemeer
is dan het verrichtenvan grootse
beleidsdaden.Zoals bijvoorbeeldhet al
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dan niet bouwen van een nieuw raadhuis, een theater of iets dergelijks. Het
zijn eerder de alledaagse kwesties die
mensen direct raken. Hierbij hebben
burgers soms tegengestelde belangen
(een vergunning, een verkeersmaatregel, een subsidie) waaruit de gemeente een keuze moet maken. Dat op een
zorgvuldige en rechtvaardige manier
doen kost veel tijd en aandacht. Het is
echter nodig om te bereiken dat betrokkenen vertrouwen hebben in de uitkomst. De veelbesproken kloof tussen
burger en bestuur is er niet zelden vooral een tussen burgers onderling. De
bestuurder moet proberen om hier niet
in te tuimelen.
Behalve dat de plaatselijke partijen hun
ontstaansrecht ontlenen aan een of
andere opvallende kwestie, exploiteren
ze ook een onbestemd gevoel van onbehagen over de huidige maatschappij die
helaas geen simpele oplossingen voor
complexe problemen meer kent.
Een vruchtbare voedingsbodem vormt
verder de onzekerheid van de kiezer die
geen traditionele banden meer heeft.
Recente verkiezingen in alle westerse
landen vertonen in die zin overeenkomst dat de kiezers blijkbaar gemakkelijker van partij wisselen dan vroeger.
Een pakkende boodschap dat alles
anders moet spreekt velen aan.
Een beproefd middel om stemmen te
trekken is plaatselijke'beroemdheden'
op de kandidatenlijst te zetten (een gepensioneerde huisarts, een oud-voorzitter van een buurtvereniging). Wat het
ook goed doet is een programma maken
met allerlei populaire (maar onderling
tegenstrijdige) wensen. Die sterkte van
lokale partijen kan overigens gemakkelijk in het tegendeel verkeren: de
wortels in de samenleving worden de
teugels van de achterban. Teleurstelling
kan niet uitblijven. Straks zal immers
blijken dat je het niet iedereen naar de
zin kan maken. Een partijprogramma
dat beiooft: meer inspraak, minder ambtenaren, groene polders, betaalbare woningen, het openen van een net gesloten
buitenbad, goedkopere entreekaartjes
en ook nog lagere belastingen. Zo'nprogramma is toch wat lastig uitvoerbaar.

Terugnaar Oegstgest
LeefbaarOegstgeestheefthet her en
der levendeongenoegen
overde
'bestuurscultuur' gebundeldin een
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Een modern kunstwerk zterontrusttede inwoners oan Oegstgeest

alIes -moet-anders-p rog ramma. Wat
verontrusttede burgers in Oegstgeest?
- Een handtekeningenactieom het buitenbad open te houden dat met grote
verliezen draait, leveri 5000 sympathiebetuigingenop (van mensen die
er zelf niet gaan zwemmen, want dan
was er geen probleem).
- Omwonendenvan het huidige raadhuis verzettenzich tegen nieuwbouw
omdat zij het jammer vinden als de
gemeenteniet meer hun overbuurman is, en krijgen de bevolking mee
omdatnieuwbouw'teduur'zou zijn.
- Een hele straat komt in opstandomdat
in een klein woonhuis dat aljaren
Ieeg staat een fysiothe rapie-praktijk
wordt gevestigd, waardoor naar men
beweeft de drukte toeneemten de
sociale veiligheidin gevaar komt.
- Een van de laatste groene polders
wordt door de provincie aangewezen
als regionale bouwlokatie, en het verzet daartegen dwingt de provincie tot
grenscorrectieten gunste van een
buurgemeente.
- Een modern kunstwerk ergert enkele
omwonenden,die via een handtekeningenactie willen bereiken dat dit
wordt verplaatstnaar elders in het
dorp of anders verkocht (zie foto).
Doorgeefluik-democratie
Eenveelgehoordeklacht is dat politieke
partijen niet weten wat er onder de

burger Ieeft. Ze zouden beter moeten
luisteren. Lokale partijen zijn inderdaad
sterk in het luisteren naar de burger,
maar daarmee alleen kom je er niet.
Ieder die al wat langer in het openbaar
bestuur rondloopt, weet dat tussen
droom en daad wetten in de weg staan
en ook nog praktische bezwaren. D66
heeft dat landelijk en plaatselijk eerder
ervaren en er de les uit getrokken dat er
geen (of in ieder geval niet veel) verschil
mag zitten tussen datgene wat je bij de
verkiezingen of in de oppositie belooft

partiimeteen
eenpolitieke
menukaart
uitgelezen
en dat wat je als bestuurspartij in een
coalitie straks kunt waarmaken.
Lokale partijen die dikwijls veel hebben
beloofd, komen dan ook gau\,\,in de problemen (zeker als ze ineens wethouders
willen leveren). Men zou het politieke
bedrijf kunnen vergelijken met een
restaurant, waar de burgers terecht
kunnen voor diverse gerechten.Een
politicus of een politieke partij kan verschillende rollen aannemen: die van de
ober of die van de kok. De ober is
degene die goed luistert, de bestellingen
opneemt. Hij heeft geen mening, maar
noteert slechts de wensen van de klant:
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u vraagt wij draaien. De ober komt
echter in de problemen als de bestelde
gerechten er niet blijken te zljn of als ze
de gast slecht bekomen. Er is een kok
nodig die een visie heeft op voeding en
daarop zijn schotelsbaseert. Bestellingen opnemen is niet genoeg: de
bestelde gerechten moeten eetbaar zijn.
Iedereen weet dat lieverkoekjes niet
worden gebakken en dat Columbuseieren schaars zijn. Voor een voedzame
maaltijd komt het aan op de bereidingswljze. Niet de kwaliteit van de afzonderlijke ingredi€nten, maar de combinatie
bepaalt immers de smaak. Met kant en
klare recepten tegen lage prijzen kan
men hoogstens zoete broodjes bakken.
Ideologie€n mogen hebben afgedaan,
een politieke partij die in het bestuurlijke restaurant wil overleven, moet een
uitgelezen menukaart hebben. Daaruit
blijkt de manier waarop zljhaar afwegingen maakt: niet alleen het resultaat
telt, maar ook de wljze waarop dat tot
stand komt. Een politieke partij die
slechts fungeert als doorgeefluik gaat
snel op de fles.

Terug naar Oegstgeest
Een van die vraagstukkenwaarbij luisteren naar'de'burger geen oplossing
biedt is de afweging van groen tegen
woonruimte.D66 Oegstgeestheeft zich
lang sterk gemaakt voor het ongerept
houden van een van de resterende
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Een modern ktmshuerk uerontrusttede inwoners aan Oegstgcest

alIes -moet-anders-programma. Wat
verontrusttede burgers in Oegstgeest?
- Een handtekeningenactieom het buitenbad open te houden dat met grote
verliezen draait, leveft 5000 sympathiebetuigingenop (van mensen die
er zelf niet gaan zwemmen, want dan
was er geen probleem).
- Omwonendenvan het huidige raadhuis verzettenzich tegen nieuwbouw
omdat zij het jammer vinden als de
gemeenteniet meer hun overbuurman is, en krijgende bevolkingmee
omdat nieuwbouw'te duur'zou zijn.
- Een hele straat komt in opstandomdat
in een klein woonhuisdat aljaren
leeg staat een fysiotherapie-praktijk
wordt gevestigd, waardoor naar men
beweerl de drukte toeneemt en de
sociale veiligheidin gevaar komt.
- Een van de laatste groene polders
wordt door de provincie aangewezen
als regionale bouwlokatie, en het verzet daartegen dwingt de provincie tot
grenscorrectieten gunste van een
buurgemeente.
- Een modern kunstwerk ergert enkele
omwonenden,die via een handtekeningenactie willen bereiken dat dil
wordt verplaatstnaar elders in het
dorp of anders verkocht (zie foto).
Doorgeefluik-democratie
Eenveelgehoordeklacht is dat politieke
partijen niet weten wat er onder de

burger leeft. Ze zouden beter moeten
luisteren. Lokale partijen zijn inderdaad
sterk in het luisteren naar de burger,
maar daarrnee alleen kom je er niet.
Ieder die al wat langer in het openbaar
bestuur rondloopt, weet dat tussen
droom en daad wetten in de weg staan
en ook nog praktische bezwaren. D66
heeft dat landelijk en plaatselijk eercler
ervaren en er de les uit getrokken dat er
geen (of in ieder geval niet veel) verschil
mag zitten tussen datgene wat je bij de
verkiezingen of in de oppositie belooft

eenpolitiekepartiimeteen
menukaart
uitgelezen
en dat wat je als bestuurspartij in een
coalitie straks kunt waarmaken.
Lokale partijen die dikwijls veel hebben
beloofd, komen clan ook gauw in de problernen (zeker als ze ineens wethouders
willen leveren). Men zou het politieke
bedrijf kunnen vergelijken met een
restaurant, waar de burgers terecht
kunnen voor diverse gerechten. Een
politicus of een politieke partij kan verschillende rollen aannemen: die van de
ober of die van de kok. De ober is
degene die goed luistert, de bestellingen
opneemt. Hij heeft geen mening, maar
noteert slechts de wensen van de klant:
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u vraagt wij draaien. De ober komt
echter in de problemen als de bestelde
gerechten er niet blijken te zijn of als ze
de gast slecht bekomen. Er is een kok
nodig die een visie heeft op voeding en
daarop zijn schotels baseert. Besteilingen opnemen is niet genoeg: de
bestelde gerechten moeten eetbaar zijn.
Iedereen weet dat lieverkoekjes niet
worden gebakken en dat Columbuseieren schaars zijn. Voor een voedzame
maaltijd komt het aan op de bereidingswljze. Niet de kwaliteit van de afzonderiijke ingredidnten, maar de combinatie
bepaalt immers de smaak. Met kant en
klare recepten tegen lage prljzen kan
men hoogstens zoete broodjes bakken.
Ideologie€n mogen hebben afgedaan,
een politieke partij die in het bestuurlijke restaurant wil overleven, moet een
uitgelezen menukaart hebben. Daaruit
blijkt de manier waarop zljhaar afwegingen maakt: niet alleen het resultaat
telt, maar ook de wrjze waarop dat tot
stand komt. Een politieke partij die
slechts fungeert als doorgeefluik gaat
snel op de fles.

Terug naar Oegstgeest
Een van die vraagstukkenwaarbij luisteren naar'de'burger geen oplossing
biedt is de afweging van groen tegen
woonruimte. D66 Oegstgeestheeft zich
lang sterk gemaakt voor het ongerept
houden van een van de resterende

polders lussen Oegstgeest en Leiden.
ln 1993 is die Broek- en Simontjespolder echter in het provinciale streekplan omgezet van een reserve in een
definitievebouwlokatie. Vanaf het
moment dat groenhoudenonhaalbaar
was, heeft D66 dat naar de kiezers ook
eerlijk verteld en tijdens de verkiezingscampagne dus geen valse hoop willen
wekken.
LeefbaarOegstgeestheeft echter
beloofd dat zij de polder groen zou houden (er zou namelijkeen procedurefout
gemaakt zijn bij de vaststellingvan het
streekplan). Eenmaal in het college
bleek dat toch wat lastig uitvoerbaar.
Onder druk van de achterban stemden
de eigen wethouders (onder wie nota
bene de portefeuillehouder)tegen het
bouwplandat ze eerst zelf hadden opgesteld, maar wat ze veruolgenswel weer
gingen uitvoeren. Door deze tweeslachtige houding heeft de grootste collegepartij het vertrouwen van de buurgemeenten en de provincie verspeeld.
Oegstgeest wordt niet langer serieus
genomen en het eind van het liedje is
dat de polder wordt geannexeerd en
toch bebouwd, maar op Leidse voorwaarden.

Eerlijk duurt het langst
Gemeentebelang-partijen bestaan er al
lang, en waar deze een gedegen bijdrage aan de plaatselijke politiek leveren
hebben ze net als andere democratische
partijen bestaansrecht. In bepaalde
gemeenten vormt D66 ook een lijstverbinding met zo'n partij. Veel lokale
partijen appelleren echter aan een diepgeworteld menselijk verlangen naar simpele oplossingen. Ze zljn wel een alternatief, maar geen redelijk alternatief.
De kater komt snel als blijkt dat het
doorgeven van boodschappenlij stjes
gedoemd is te mislukken. Een van de
basis-functies van een politieke partij
blijft het presenteren van een uitvoerbaar programma. Dat neemt niet weg
dat lokale partijen een signaal zijn dat
men niet moet negeren. Het verdwijnen
van de ideologiedn heeft geleid tot een
versplintering van het electoraat.Er zijn
geen vaste achterbannen meer. Juist om
die redenen zijn de lokalo's geen voorbij gaand verschijnsel.

en hopen dat de plaatselijke parti;'en
zichzelf afstraffen is misschien te optimistisch. Vooral daar waar D66 het
moet opnemen tegen een plaatselijke
partij die de kiezers naar de mond
praat, komt het erop aan geloofwaardig
te blijven. Dat vraagt van politici aan de
ene kant inlevingsvermogen en luistervaardigheid, en aan de andere kant durf
en overtuigingskracht. D66 moet minder de ober willen zijn en meer de kok.
Uiteindelijk gaat men niet naar een gerenommeerd restaurant omdat de bediening zo goed is, maar omdat de menukaart alom wordt geprezen.
Uit een recent onderzoek van het CBS
blijkt dat de kiezers het politici vooral
kwalijk nemen dat ze meer toezeggen
dan ze kunnen waarmaken. Het is inderdaad gemakkelijker om bij de verkiezingen van alles en nog wat te beloven dan
het daarna ook voor elkaar te krijgen. Er
is dus hoop voor D66, want eerlijk
duurt het langst.
Matt Poelmans is lid aan de redactie en D66-fractieaoorzitter in Oegstgeest.

Hoe ons teweerstellen? D66 moet ze
niet bestrijden met hun eigen wapens,
de ongenuanceerde beloften. Afwachten

TWEE STOELEN.EEN GEDACHTE
De relatie tussenafdelingsbestuuren raadsfractie
Door: RobbertJan Bron
Onl angs organiseerdehet Opleidingscentrum ztanD66 eendag onder de titel
'Het (be)sturen
r)an eenafdeling'. Tijdens
dezedag bleekdat 6€n aan de grootsteproblemenwaar afdelingsbesturenmeeknmpen
is:de relntiemet de gemeenternadsfrnctie.
Andere moeilijkhedendie genoemdzuerden:
het gebrekaan (actieae)leden,geldgebreken
onduidelijkhedenin de relatie met het
landelijk secretnrinat.
De relatie tussen het Afdelingsbestuur
en de Cemeenteraadsfractie is - zoals
(te) veel binnen D66 - formeel geregeld
in het Huishoudelijk Reglement (HR).
In artikel 707.2 sub 2c wordt als algemene taak van besturen biruren onze partlj
'de
vermeld:
partij te vertegenwoordigen bij de fractie en de vinger aan de
pols te houden in de uitvoering van het
verkiezingsprogramma en andere politieke keuzen'. In artikel 114 sub a wordt
daaraan toegevoegd'het vertegenwoordigen van de afdeling zowel binnen de
partij als naar buiten en, sub b, 'het
zonodig bevorderen van de ondersteuning van de fractie in de gemeenteraad'.

Het HR laat verder in het midden h5e
de besturen geacht worden zich van
deze taken te kwijten. Terwijl juist rond
'hoe'de
het
meeste spanningen lijken te
ontstaan. Deze spanningen spitsen zich

wegnemen
vanspannngen
doorregelmatig
overleg
toe op de volgende terreinen: a) wie bepaalt de politieke lijn en wie draagt er
verantwoordelijkheid voor; b) wie vertegenwoordigt de partij naar buiten en c)
hoe moet de ondersteuning van de fractie worden vormgegeven?
Een belangrijke bijdrage aan het wegnemen van spanningen kan worden
geleverd door regelmatig overleg. In
Croningen wonen enkele besfuursleden
alle fractievergaderingen bij, terwijl bij
bestuursvergaderingen een vertegenwoordiger van de fractie aanwezig is.
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Bestuur en fractie zljn zo op de hoogte
van elkaars bedoelingen. Bovendien
geeft deze constructie het bestuur de
optimale mogelijkheid om - zoals het
HR van hem verlangt - de vinger aan de
pols te houden en direct mee te denken
en te praten over politieke aangelegenheden. Naast dit regelmatige contact,
organiseren fractie en bestuur twee keer
'Bestuurper jaar een zogenaamd
Fractie-weekeinde'. Hier wordt de
achterliggende periode gedvalueerd en
worden nieuwe afspraken gemaakt
voor de komende periode. Deze bijeenkomsten functioneren als betrekkelijk
inf ormele'functionerin gsgesprekken'.
Tenslotte heeft de afdelingsvoorzitter op
gezette tijdstippen overleg met de fractievoorzitter en de wethouders.
Daarnaast is het zo dat de fractie (waarvan de leden conform het staatsrecht
'zorrder
last of ruggespra ak' zljn gekozen) een eigen verantwoordelijkheid
heeft. Wanneer een afdelingsbestuur dat
erkent, is er al veel gewonnen. Het
bestuur kan meedenken over de politieke iijn maar moet anderzijds erkennen

