
Waar is het lokale gezag: ‘Democratie in Renkum?’  

 

Inwoners en overheid lijken elkaar steeds minder goed te begrijpen. Landelijk 
wordt veel gesproken over de kloof tussen overheid en inwoners. Ook op 
lokaal niveau wordt flink gezocht naar mogelijkheden om inwoners te 
betrekken bij gemeentelijke visies en besluiten. Zo doet de gemeente 
Renkum haar best om inwoners een stem te geven in alle beslissingen die 
moeten worden genomen. Slaagt zij daar voldoende in? Kortom: hoe is het 
gesteld met onze lokale democratie? 

 

Het huis van Thorbecke 
Sinds 1848 geven we de democratie in Nederland gestalte op basis van ‘het 
huis van Thorbecke’. Thorbecke legde hiermee het fundament voor onze 
huidige bestuurlijke inrichting, bestaande uit drie verdiepingen: Rijk, provincies 
en gemeenten. 170 Jaar later, na enorm veel maatschappelijke ontwikkelingen, 
kun je je afvragen of dit systeem in zijn huidige vorm nog houdbaar is. Niet 
alleen omdat er sinds 1848 veel meer op Europees en internationaal niveau 
gebeurt, maar - voor ons als lokale politici veel interessanter - vooral ook op 
gemeentelijk niveau. De taken die via decentralisatie van het Rijk naar de 
gemeente zijn (en worden) verlegd zijn bijvoorbeeld enorm. Ook de gemeente 
Renkum heeft veel nieuwe taken gekregen, vooral op het gebied van de zorg. 
Maar heeft de gemeente wel voldoende gezag voor het uitvoeren van al deze 
gedecentraliseerde taken, zoals binnen het sociaal domein? (Denk aan: Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet, Participatiewet en het 
toekomstige Beschermd Wonen.) En kan de gemeente zich voldoende staande 
houden in het web van gemeenschappelijke regelingen en provinciaal beleid? 

 
Decentralisatie 
Decentralisatie betreft alle taken die door de gemeenten moeten worden 
uitgevoerd vanuit ‘de Rijksgedachte’. Die gedachte gaat uit van de ambitie van 
minder regeldruk voor inwoners. De regels moeten zo eenvoudig mogelijk zijn 
en inwoners moeten bij één aanspreekpunt terecht kunnen: de gemeente. Ook 
zouden budgetbesteding en -verantwoording na decentralisaties voor 
gemeenten overzichtelijker moeten zijn wanneer bepaalde taken door 
gemeenten zelf worden uitgevoerd. Beide ideeën brengen in de praktijk van 
onze gemeente Renkum grote praktische knelpunten met zich mee.  
 

Regeldruk 
Als raadslid loop je (bijvoorbeeld tijdens werkbezoeken en in het dagelijks 
leven) regelmatig op tegen de belemmeringen die onze inwoners ervaren bij de 
toegankelijkheid van onze gemeente. Persoonlijk contact en een duidelijke 



website zijn heel belangrijk, communicatie is hierbij het magische woord. Wij 
horen nog te vaak dit nu niet goed geregeld is. Wil je als inwoner minder 
regeldruk ervaren, dan zal je als gemeente in het zicht en bereikbaar moeten 
zijn. Het plaatselijke krantje is echt niet meer voldoende, oftewel: kom uit dat 
gemeentehuis!  
Ook zal je als gemeente veel meer doelgroepgericht te werk moeten gaan om 
inwoners te informeren. Ouderen en eenzaamheid bijvoorbeeld, een enorm 
belangrijk thema. Hoe zichtbaar is de gemeente op de plekken waar onze 
ouderen nog kunnen komen om ze doelgericht informatie te geven over wat de 
gemeente voor ze kan betekenen? Waarom is er geen eenvoudige website met 
een duidelijk overzicht van de zorg die de gemeente Renkum biedt? Sterker 
nog: de (activiteiten)website die door de gemeente Renkum voor onze 
inwoners werd gemaakt, blijkt zelfs voor de eigen werknemers te ingewikkeld. 
Dit alles is niet alleen ongemakkelijk; het is ook niet goed voor de 
betrokkenheid van de inwoners en de lokale democratie.  
 

Gemeenschappelijke regelingen en provinciaal beleid 

Gemeenten moeten –mede door de gedecentraliseerde taken- steeds meer 
met andere gemeenten samenwerken in zogenoemde gemeenschappelijke 
regelingen. Zorg, scholing en afvalinzameling worden in de gemeente Renkum 
bijvoorbeeld in samenwerking met andere gemeenten georganiseerd. Voor 
raadsleden is het een bijna onmogelijke taak om al deze gemeentelijke 
regelingen te controleren. Het is daardoor de vraag of inwoners zelf nog wel 
voldoende te zeggen hebben over belangrijke onderwerpen die hen direct 
aangaan. Het onbegrip tussen gemeente en inwoner zal door deze onzichtbare 
constructies alleen maar toenemen. De inwoner komt zo enerzijds steeds 
verder op afstand van de gemeente te staan, terwijl anderzijds de gemeente 
wel steeds vaker van diezelfde inwoner vraagt zijn zaken zelf te regelen en te 
initiëren.  
Bij provinciaal beleid kun je denken aan een Parenco Smurfit Kappa-dossier, 
waarbij wij als gemeente ten opzichte van de provincie niet voldoende gezag 
lijken te hebben om een voor onze inwoners nijpend probleem te kunnen 
oplossen. Zijn de drie verdiepingen van Thorbecke nog houdbaar?  
 

Besteding en budgetverantwoording 
Sinds de inzet van de decentralisaties aan het begin van de jaren tachtig 
(Lubbers I) is het aantal Nederlandse gemeenten als gevolg van gemeentelijke 
herindelingen gedaald van 800 naar 400. Gemeentelijke herindelingen vinden 
plaats wanneer gemeenten niet aan bepaalde voorwaarden kunnen voldoen. 
Een goede budgetverantwoording is een van deze voorwaarden. De meeste 
gemeenten, waaronder Renkum, krijgen sinds de decentralisaties echter 



minder geld voor de uitvoering van meer taken. Om besteding en 
budgetverantwoording goed te laten verlopen moeten gemeenten mede 
daardoor sinds het decentraliseren van overheidstaken op zowel bestuurlijk, 
ambtelijk en financieel gebied samenwerken. Dit lijkt een voor het ambtelijk 
apparaat van de gemeente Renkum ingewikkelde opdracht. Het vanwege 
financieel belang samengaan van verschillende gemeenten ontneemt inwoners 
daarentegen te veel invloed en biedt bovendien geen garantie dat de 
gemeentelijke taken beter worden uitgevoerd.  
 

Lokale democratie; inwonerpanel en omgevingswet  
Wat speelt er nu zoal in onze gemeente aan lokale democratie? Een prachtig 
voorbeeld is het door D66 geïnitieerde inwonerpanel. Hierin kunnen al onze 
inwoners zo’n 4 à 5 keer per jaar benaderd worden met verschillende 
vraagstukken. Inwoners kunnen hiermee invloed uitoefenen op bijvoorbeeld de 
kwaliteit van leefomgeving, gemeentelijke dienstverlening, beleid en projecten 
(voor inschrijving zie: www.renkumspreekt.nl).  
Een ander actueel voorbeeld is de Omgevingswet, waarmee de overheid per 
2021 de regels voor ruimtelijke ontwikkeling wilt vereenvoudigen en 
samenvoegen, zodat het straks gemakkelijker is om bijvoorbeeld 
bouwprojecten te starten. Het is de bedoeling dat gemeenten plannen en 
beleid maken, uitvoeren en evalueren: in samenwerking met de samenleving. 
Een belangrijke vraag is of en hoe de gemeente hier voldoende democratisch 
gestalte aan gaat kunnen geven. 
De twee voorbeelden hierboven roepen significante nieuwe vragen op. 
Allereerst creëer je in beide gevallen inspraak, geen samenwerking. Het 
burgeradvies belandt bij het bestuur; aan het bestuur dus wat met dit advies te 
doen. In hoeverre creëer je hiermee een vicieuze cirkel waarbij de gemeente 
de inwoner blijft oproepen tot initiatieven en eigen inzet, terwijl ze zelf nog 
niet klaar is voor het oprecht delegeren van bepaalde verantwoordelijkheden? 
Deze wrijving zal de kloof tussen inwoner en overheid enkel vergroten. En 
welke inwoners doen mee aan deze ‘democratische’ mogelijkheden, ofwel: wat 
is hierbij het risico op een nieuw soort ongelijkheid in de relatie tussen inwoner 
en lokale overheid? Straks is de gemeente misschien zo ver om daadwerkelijk 
en gelijkwaardig te kunnen samenwerken met de inwoner, maar welke groep 
inwoners treft zij dan aan haar zijde?  
 
Richting een oplossing  
Grip op gemeenschappelijke regelingen is van essentieel belang om ervoor te 
zorgen dat er voldoende inspraak mogelijk blijft op de zaken die onze inwoner 
direct raken. Daarnaast is het betrekken van al onze inwoners een belangrijke 
taak, wanneer de gemeente hier niet op korte termijn in slaagt is het nog maar 



de vraag of zij niet met een te selectieve groep inwoners de gewenste 
samenwerking zal aangaan. Tot slot is een goed ambtelijk apparaat, dat in staat 
is de samenwerking met de samenleving aan te gaan, onmisbaar. Wat zegt het 
feit dat onze huidige ambtelijke organisatie bijna voor de helft uit externe 
krachten bestaat hierover? 
Alleen met bovenstaande wegen voorkom je dat de kloof tussen de bevolking 
en de gemeente groter wordt en zorg je ervoor dat de gelijkwaardige 
samenwerking tussen inwoner en overheid, waar zij zo hard naar op zoek zijn, 
kan ontstaan. Zonder deze samenwerking komt het toch al onder druk staande 
democratisch systeem met ‘het huis van Thorbecke’ als basis, nog meer onder 
druk te staan dan nu al het geval is. 
 

De democratie in het toen  
Er wordt vandaag de dag steeds vaker gesproken over ‘de stilte’, waaraan onze 
minister Sigrid Kaag bij de Abel Herzberglezing op 30 september 2018 
refereerde toen zij sprak over het verstommen van de redelijkheid. Onderzoek 
toont dat nog maar 20 procent van alle inwoners een maatschappelijk 
verantwoordelijkheidsgevoel draagt. Wellicht vraagt deze groep zich af hoe zij, 
jij, wij, die leegte kunnen vullen.  
Ontneemt ‘het huis van Thorbecke’ vandaag de dag niet een grote groep 
mensen hun stem? Bevordert dit niet een bepaald gedrag waar de overheid 
dan weer iets van vindt: de wrijving stimuleert de kloof.  
De huidige tijdsgeest doet beseffen hoe hard het nodig is om nieuwe 
democratische wegen te zoeken. De grote waarde van al het goede dat onze 
democratie ons heeft gebracht, de vrede en welvaart waarin wij (in 
tegenstelling tot andere tijden en continenten) leven, mogen wij echter nooit 
als vanzelfsprekend achten.  
Als D66 geloven wij dat het geheim van verandering erin zit je energie niet op 
het gevecht tegen het oude te focussen, maar op het bouwen van iets nieuws. 
Discussie blijft daarbij noodzakelijk, om te voorkomen dat de volgende 
generatie bij terugblikken moet zien dat onze samenleving de democratische 
boot heeft gemist. We moeten bouwen, en wel nú. 
 
 
Dit stuk is geschreven vanuit de overtuiging dat de kracht van 
verantwoordelijkheid nemen is wat je ermee doet voor een ander, niet voor de 
eigen achterban of bevolkingsgroep (M.J. Kreuzen). 


