
Bijdrage 29 maart 

Geachte Voorzitter, beste collega’s, 

Graag open ik mijn bijdrage door aandacht te vragen voor een zeer actueel thema: het belang van een 

goed functionerende democratie. Uiteraard gaan mijn gedachten daarbij uit naar een oorlog die op 

nauwelijks 1500 kilometer hier vandaan plaatsheeft en die het leven van mensen verwoest. Als wij 

denken aan de inwoners van Oekraïne, dan beseffen we ons hoe fragiel en tegelijkertijd hoe belangrijk 

een democratie is. Een goed functionerende democratie begint op het lokaal niveau zoals in de Raad 

van Buren: het is de meest directe vorm van volksvertegenwoordiging. Het betrekken van inwoners en 

het invulling geven aan wat het zijn van ‘een democratie’ betekent begint hier, in deze Raadszaal.   

 

Voorzitter, 

Voor iedereen die weleens moeite heeft gehad met hetzij de lengte, dan wel de inhoud van mijn 

bijdragen heb ik vanavond slecht nieuws: mijn slot-bijdrage zal een paar minuten langer duren dan de 

vier minuten die we elkaar de laatste tijd toebedelen, maar ik hoop dat U mij dat zult vergeven. Ook heb 

ik vanavond goed nieuws: dit is de laatste keer dat ik U vraag naar mij te luisteren. 

 

Immers: “Aan alles komt een einde.” Vanavond is niet alleen de laatste vergadering van ‘de Oude Raad’ 

maar daarmee is het na 12 jaar tevens ook mijn laatste Raadsvergadering in de Gemeente Buren.  

 

Een moment dat ik graag aangrijp om zowel ‘achterom’ te kijken als ook om een blik vooruit te werpen.  

Ik geef U alvast mee dat ik hierbij twee uitspraken uit mijn begintijd, 2010, als leidraad zal gebruiken: 

• “De Raad is de Baas” en … 

• “Raadsvoorstellen moeten zelfstandig leesbaar zijn” 

Twee uitspraken die ik persoonlijk buitengewoon relevant acht voor de wijze waarop ik invulling wens te 

geven aan het Raadswerk. Uitspraken ook die, naar mijn oordeel, nu nog actueler zijn dan in 2010.  

Voorzitter, dat laatste wil ik graag illustreren,  

Toen ik in 2010, op basis van een mandaat van de Burense kiesgerechtigden, mocht toetreden tot dit 

illustere gezelschap, zagen onze Raadsagenda’s er wel iets anders uit dan de laatste jaren het geval is.  

Ik zeg daarover weleens, ‘gekscherend’ dat de Raad toen bij wijze van spreken bezig was met de vraag 

‘Hoeveel stoeptegels gaan we dit jaar rechtleggen?’ of een paar jaar later, U zult zich die discussie nog 

wel herinneren: ‘Hoeveel lantaarnpalen gaan wij verwijderen?’ Er lag in die jaren (nog) een sterk accent 

op uitvoeringstaken en binnen deze Raad was er daarbij bovengemiddelde aandacht voor Ruimtelijke 

Ordenings-dossiers. Veelal op casus-niveau. 

Dergelijke dossiers hielden toen de gemoederen flink bezig in deze Raad. Het waren ook de jaren van het 

op orde krijgen van de Burense begroting onder ronkende titels als “Robuust Buren” en “Toekomst-

bestendige Begroting.” De ambitie was destijds om een Regie-gemeente te worden, iets wat deze 

Gemeente uiteindelijk nooit is geworden. Sterker: de Raad heeft nooit een helder kader bepaald voor 

wat het zijn van een Regie-gemeente in Buren nu precies moest betekenen. Bleef het dan maar bij een 

niet nader ingevulde ambitie? Nou, nee: het belangrijkste gevolg was dat we het ambtenaren-apparaat 

flink lieten krimpen en dat in de jaren daarna vooral een exodus van ambtelijk talent plaatshad.  



Voorzitter, 

Uiteraard steek ik de hand in eigen boezem, want als Raadslid ben ik mede-verantwoordelijk voor en 

gecommitteerd aan de Raadsbesluiten die toen zijn genomen. Heeft het ergens toe geleid? Is Buren nu 

toekomst-bestendig, zoals deze Raad zich al 14 jaar ten doelt stelt? Nou, nee: Nothing has changed 

really: want tot op de dag van vandaag is het de Raad van Buren, zelfs ondanks recente aansporingen 

van de Provincie niet gelukt om de begroting structureel op koers te krijgen. Dat geeft te denken, want 

niet alleen is de Begroting bij uitstek het instrument van de Raad, de Raad is ook nog eens De Baas. 

Deze Raad werd al in de Raadsperiode 2010-2014 uitgedaagd om een andere bril op te zetten, immers: 

per 1-1-2015 zijn onder de naam ‘Transitie’ tal van taken ‘gedecentraliseerd.’ Oftewel: ze werden door 

de Landelijke Overheid overgeheveld naar de het gemeentelijk niveau. Het gemeentelijk niveau? Nou, 

nee: ook in die jaren werd al duidelijk dat tal van taken verplicht op Regionaal niveau moesten worden 

uitgevoerd. Het was de toenmalige PvdA-fractie die voorstelde om tot regionale afstemming te komen. 

Hiertoe werd voor de eigen gemeente een Werkgroep Sociaal Domein ingericht, waarin ook Raadsleden 

zitting hadden. Zij waren sparringpartner voor de ambtelijke organisatie en het college, maar in die jaren 

is nog niet de stap genomen om ook op het niveau van Raadsleden tot Regionale afstemming te komen. 

Voorzitter, 

Eigenlijk kun je zeggen dat met die eerste stap, de Transitie van het beleidsveld dat wij sindsdien het 

Sociaal Domein noemen, de agenda van iedere Raad in Nederland fors is veranderd. Niet alleen kampt 

iedere Raad in Nederland, als gevolg van de Open Eind-regeling op financieel gebied, met serieuze 

tekorten, voornamelijk in de Jeugdzorg. Belangrijker is dat de Transitie van het Sociaal Domein een 

eerste stap was in een ware Tsunami van daaropvolgende ‘decentralisaties,’ waaronder bijvoorbeeld de 

Omgevingswet, de Regionale Energie Strategie (RES) of de Regionale Adaptatie Strategie (RAS).  

Wat wil ik hiermee illustreren? Vooral dat door de ‘decentralisaties’ Raden worden uitgedaagd om op-

nieuw invulling te geven aan enerzijds de Kaderstellende rol van de Raad & anderzijds de Controlerende 

rol. Deze tijd markeert immers de overgang van een sterk accent op Uitvoeringstaken naar het maken 

van wezenlijke nieuwe Politieke keuzes, zoals inzake Klimaat- en Duurzaamheid.  

Aan de ene kant beschouw ik, persoonlijk, het decentraliseren van taken als een kans om de democratie 

nieuw leven in te blazen: bijvoorbeeld doordat Gemeenten een belangrijke rol kunnen pakken dor het 

zijn van eerste aanspreekpunt voor inwoners bij grote thema’s zoals klimaat- en duurzaamheid.  

Graag geef ik hiervan een voor de nieuwe Raad zeer actueel voorbeeld. De grote Windmolens langs de 

A15 zullen er komen, maar durft de nieuwe Raad straks de politieke keuze te maken om hiervoor ook 

echt verantwoordelijkheid te nemen en het eerste aanspreekpunt richting de eigen inwoners te zijn?  

Voorzitter, 

Aan de andere kant zie ik ook met lede ogen wat de decentralisaties vergen van een Raad (en van een 

Gemeentelijke organisatie). Hoewel ik de uitdaging omarm om de democratie weer meer levend te 

maken door serieuze thema’s op gemeentelijk niveau handen en voeten te geven, moet – als 

randvoorwaarde – een Raad daartoe ook wel worden toegerust, om te beginnen in financieel opzicht, 

maar ook qua inhoud en ondersteuning (ik kom daar aan het eind van mijn betoog op terug).  

Zoals de zaken nu lopen gaat er op dit moment meer aandacht uit naar de financiële risico’s van de 

transitie van het Sociaal Domein, dan dat een Raad zich kan onderscheiden door politieke keuzes te 



maken en er bijvoorbeeld met overtuiging voor te kiezen om excellente zorg aan de eigen inwoners te 

garanderen. Een gemiste kans. Zeker vanuit het perspectief van mijn partij. 

Voorzitter … wat blijf er dan over van het Adagium “De Raad is De Baas”? Ik heb daar mijn zorgen over. 

Emeritus hoogleraar Douwe Jan Elzinga, toevallig een PvdA-er, vraagt al vele jaren aandacht voor het 

versterken van de positie van de Raden. Vrijelijk vertaalt stelt hij dat vak-Ministeries het Nederlandse 

politieke landschap veranderen in een onsamenhangende lappendeken van vaak verplichte regionale 

samenwerkingsverbanden. Zo is Buren bijvoorbeeld een van de 16 gemeenten in de Veiligheidsregio, en 

een van de 8 bij RES maar weer een van de 9 bij RAS. Dat hindert goede regionale afstemming tussen 

Raden. Dat maakt het moeilijk om Regio-niveau, een ‘niet democratisch gekozen tussenlaag’ die aan het 

huis van Thorbecke is toegevoegd, effectief invloed te hebben als gekozen volksvertegenwoordiging.  

En laat nu net op die ‘tussenverdieping’ in het huis van Thorbecke enerzijds de bulk aan nieuwe 

politieke keuzes moeten worden gemaakt, terwijl anderzijds de bulk van de financiële risico’s zich hier 

voordoen. Minstens zo belangrijk: die vak-Ministeries rollen een strak tijdspad uit met harde deadlines, 

zoals bij RES waardoor Raden nauwelijks tijd hebben om invulling te geven aan hun Kaderstellende rol: 

het afstemmen met hun inwoners en het verkrijgen van draagvlak voor die ‘nieuwe politieke keuzes’ 

(die soms voor 25 of 40 jaar letterlijk het landschap zullen veranderen). Als ik Elzinga qua geest recht doe 

maar zijn letterlijke woorden wat parafraseer dan stelt hij: “De RES wordt Raden door de strot geduwd.” 

Voorzitter, 

U begrijpt nu waarom ik deze bijdrage opende met een verwijzing naar hoe belangrijk en tegelijkertijd 

fragiel een democratie is. En die kwetsbaarheid zit hem eerst en vooral op lokaal niveau. Of wellicht 

moet ik zeggen: vooral op Regionaal niveau? 

Mijn 20 collega’s en ik hebben in de afgelopen 4 jaar de eer gehad om ‘De Stem van het Volk’ te 

vertolken. En zoals gezegd: in mijn begintijd, 2010, lag eigenlijk alles wat deze Gemeente niet meer zelf 

deed op het niveau van redelijk platte Uitvoeringstaken, zoals het ophalen van vuilniszaken: een taak die 

we samen met 7 andere gemeenten in Rivierenland laten uitvoeren door de gemeenschappelijke 

regeling AVRI. Een recent Regionaal onderzoek inzake AVRI heeft laten zien dat ook het ophalen van 

vuilniszakken als geen uitvoeringstaak meer is. De externe onderzoekers wijzen de Raadsleden in deze 

regio erop dat de AVRI inmiddels enerzijds een speler is geworden in een markt-omgeving met onder 

andere sterk wisselende prijzen voor grondstoffen zoals papier, en anderzijds een onderneming is 

geworden in recycling en duurzaamheid (en dan voor meer dan alleen het Windpark te Geldermalsen). 

Kortom: de AVRI is met grote regelmaat in een zeer politiek speelveld komen te verkeren. Uit het 

rapport wordt duidelijk dat zowel het GR-reglement als de rol van de 8 Raden Regio-niveau € 10 miljoen 

en voor Buren ruim € 1,1 miljoen. Wat voor moois kun je met dat geld niet doen voor je eigen inwoners? 

Naar mijn oordeel zit op het Regionale niveau de sleutel naar zowel het echt vorm en inhoud geven aan 

het zijn van volksvertegenwoordigers door het zorgen voor draagvlak voor de soms ingrijpende nieuwe 

politieke keuzes. Maar hier zit ook een kans om meer grip te krijgen op de eigen begroting. En tot slot: 

Buren zal hier beter in moeten worden wil de ambitie om zelfstandig te blijven ingelost kunnen worden. 

Toch: hier worstelt deze Raad. Hier worstelt dit gemeentelijk apparaat. En: hier hapert de Regio. 

Voorzitter, 

Nu al ruim 20% van de Burense begroting eigenlijk in Regionale samenwerkingen omgaat, en een groot 

deel van de risico’s zich daar voordoet, is het zaak dat deze Raad werkt maakt van het Grip Krijgen op De 



Regio. Dat vraagt om te beginnen het herijken van de mandatering van het college: in plaats van vooral 

een focus op eigen Gemeente en de eigen begroting lijkt het verstandig om meer “De Regionale Bril” op 

te zetten. Daarmee bedoel ik: draag zorg voor een helder mandaat (met KPI’s en criteria) voor de echte 

(lokale) uitvoeringstaken en laat die zoveel mogelijk over aan het college. Geef de wethouders en het 

ambtelijk apparaat daar alle vertrouwen. Daar is controle achteraf passend. 

Aan het begin van deze Raadsperiode hebben we in eendrachtige samenwerking een begin gemaakt 

met het verleggen van het focus naar het Regionale niveau. Aan het einde van de Raadsperiode 2014-

2018 had de toenmalige Raad al geadviseerd om enkele zogeheten Strategische Opgaven centraal te 

stellen. Opgaven waarop de Provincie onze bestuurskracht beoordeelt, zoals RES en de Omgevingswet. 

En uiteraard het Sociaal domein, waar ruim € 20 miljoen in omgaat, circa een derde van onze begroting. 

Voor mij persoonlijk was de belangrijkste Strategische Opgave echter: “Samen Sterk in de Regio.” Door 

mij altijd vertaald in: wat zijn Basistaken die Buren goed moet kunnen uitvoeren? Wat zijn taken waarop 

we er zelfstandig voor kiezen om samen te werken zodat we een betere kwaliteit voor onze inwoners 

kunnen garanderen? En tot slot: hoe zorgen we ervoor dat we goed worden in taken waarin we 

gedwongen moeten samenwerken op Regionaal niveau, zoals in de Veiligheidsregio of bij RES en RAS?     

De afgelopen Raadsperiode was een rumoerige. Met enerzijds aandacht trekkende dossiers als de 

sporthal en de val van een coalitie. Maar in Regionaal opzicht heeft de Raad van Buren van meet af aan 

op onderschijdende wijze van zich laten horen, zoals in het najaar van 2018 in het dossier Breedband.  

We begonnen, binnen en buiten de Raadszaal met mooie initiatieven zoals het vorm en inhoud geven 

van de Strategische opgaven in RAADS-werkgroepen. Ook spraken we over de benodigde ondersteuning 

voor het type besluitvorming wat op ons af kwam: nieuwe politieke besluiten. Dat vergt meer tijd voor 

opiniëren en debat. Dus mogelijk een aanpassing van de vergaderstructuur? Ook over de kwaliteit van 

de Raadsvoorstellen is meer dan eens gesproken. We deden dit, met de benen op tafel, in wat we toen 

de Veranderagenda noemden. En dat voelde goed. Dat gaf energie. Het heeft ook resultaat opgeleverd. 

Toch culmineerde dat vooral tot aansprekende zaken buiten dit gemeentehuis, zoals het oprichten van 

de Raadskring Regio Rivierenland en het Regionale-onderzoek AVRI, beiden unieke initiatieven.  

Voorzitter, 

In mijn betoog heb ik vooral willen aangeven hoezeer de wereld is veranderd in de periode van 2010 tot 

nu aan toe. En de veranderingen staan nog lang niet stil. De nieuwe Raadsleden wacht een uitdagende 

tijd. En de eerste proeve komt al snel: de Raad zal zich een oordeel moeten vormen over het verzoek 

van de Gedeputeerde over het al dan niet overnemen van de regie inzake de Windmolens langs de A15. 

 

Een inhoudelijk taai en politiek uitermate gevoelig dossier, zowel in deze Raad als bij de inwoners van 

Buren. Zulke dossiers vergen veel van Raadsleden. Heel veel. En steeds meer. Met ‘gezond boeren-

verstand’ kom je een heel eind, maar soms is meer dan dat toch wel prettig. Hoe organiseren we dat nu? 

En hoe kunnen we dat beter doen? Naar mijn persoonlijk oordeel kan en mag de ondersteuning vanuit 

zowel de griffie als de ambtelijke organisatie bij faciliteren van de Raad, juist bij die nieuwe politieke 

keuzes en het komen tot draagvlak, ECHT beter. Dat is investeren in het draagvlak onder de democratie. 

Help de Raad meer in positie. Teveel ligt nu het accent op het nemen van besluiten, te weinig op het 

luisteren naar argumenten van zowel voor- als tegenstanders. Te weinig op het verkennen van ‘de stem 

van het volk’. Door een accent op het nemen van besluiten gaat het nu vooral  om tijd en daarmee 

nemen we het risico dat niet argumenten maar steeds vaker de macht (van het getal) de doorslag geeft. 



Persoonlijk ben ik een groot voorstander van de gedachte dat een gemeenteraad een afspiegeling moet 

zijn van de samenleving: in de Raad moet plaats zijn voor de spreekwoordelijke ‘assistent postbeambte’ 

en de secretaresse tot aan operationeel manager en desnoods de professor. Want dat is democratie. 

Bij al die grote en complexe onderwerpen, die vaak ook nog onderling samenhang vertonen, is het wel 

zaak dat een Raadslid geheel zelfstandig tot een oordeel kan komen. En dat geldt zowel voor alle 

individuele leden van een fractie van negen, maar vooral voor de eenpersoonsfracties die we de laatste 

jaren steeds vaker in ons midden hebben. Ik heb het de voorbije twee jaren zelf mogen ervaren: het is 

hard werken en heel erg veel lezen om te begrijpen waarover nu echt een besluit wordt gevraagd.  

De context waarin een Raad nu opereert stelt, naar mijn oordeel, steeds hogere eisen aan de kwaliteit 

van de vergaderstukken: zelfstandig leesbare Raadsvoorstellen waardoor een Raadslid, zoals die 

assistent-postbeambte, geheel zelfstandig tot een oordeel kan komen op basis van relevante gegevens.  

En daar slagen wij in dit Gemeentehuis nog niet in. Ter nuancering: dat zien we ook in de omringende 

Raden, iets dat ik heb kunnen zien bij Breedband, RES en AVRI. Het is in die Raden niet noemenswaardig 

anders of zelfs beter. Wij kunnen echter alleen spreken voor Buren als we hier verandering in willen 

brengen. Het lijkt mij een schone taak voor zowel de zogeheten Driehoek, de Agendacommissie maar 

ook voor de 21 Raadsleden zelf: laat horen wat je nodig hebt voor jouw werk. 

Voorzitter, 

Ik ga naar een afronding: mijn voorspelling is dat in de komende jaren – zonder dat inwoners zich daar 

heel erg bewust van lijken – zeer wezenlijke en ingrijpende besluiten op het niveau van een gemeente 

genomen moeten en zullen worden. Het is zaak om daar inwoners meer bij te betrekken en op die 

manier de betrokkenheid bij de democratie te vergroten. Het is ook een kans om het werk van 

volksvertegenwoordiger op gemeentelijk niveau extra uitdagend te maken.  

Met uitzondering van een kleine groep politiek geïnteresseerden is mijn indruk dat hoe er nu politiek 

wordt bedreven op gemeentelijk niveau – en niet alleen in Buren – de inwoner niet kan bekoren. Ook de 

krant schrijft liever over Relletjes in de Raad met quotes zoals “We maken er een rommeltje van” of over 

zaken waarover de meningen sterk uiteenlopen Dat komt het imago van de gemeentelijke politiek niet 

ten goede. Ik maak mijn dan ook grote zorgen over juist het democratisch draagvlak voor en de her-

kenbaarheid van wat wij – bijvoorbeeld in Buren – met elkaar voor inwoners proberen te betekenen. 

Voorzitter, 

Ik sluit af door een lans te breken voor hetzij een veel betere gemeentelijke organisatie en zwaarder 

inzet op griffie om Raadsleden en fracties te ondersteunen (zodat niet 21 mensen ieder voor zich het 

werk hoeven te doen), danwel kiezen voor een regeling a la Rijksambtenaren, waardoor een Raadslid in 

het meest ideale geval bijvoorbeeld 2 dagen per week betaald verlof kan opnemen bij zijn werkgever. 

Ik begrijp waarom daar tot nu toe niet voor is gekozen, maar het is van tweeën een: of je stelt behapbare 

vragen aan een Gemeenteraad, of je faciliteert het decentrale politieke en democratische proces beter. 

Ook met dit betoog zal ik vandaag niet louter vrienden maken, voorzitter. Toch heb ik heel prettig 

samengewerkt, ook met mensen waarmee ik stevig van mening kon verschillen. Dat hoort ook zo in een 

democratie. Ik dank als eerste mijn Rode familie, daarnaast mijn dank aan de inzet voor onze inwoners 

aan alle Raadsleden die vandaag afscheid nemen en tot slot: ik denk dat ik – naast een prettige politieke 

samenwerking – aan deze Raadsperiode zelfs een echte vriend heb overgehouden: Dankjewel Nanda! 


