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duel
Yn alle gefallen soenen de boargers mei in dualistyske opset en yn
ferliking mei it earder monistysk systeem, better sicht op it dwaan
en litten fan it lokaal en provinsjaal bestjoer krije. No, dêr hat it,
nettsjinsteande alle ynspannings en it oanlûken fan nije amtners,
foarljochters ynbegrepen, noch net folle fan. In NIPO-enkête

ûnder 270 lju, begjin 2002, levere fjouwer minsken op dy’t in
ferbân tusken dualisme en de polityk leinen! De measten tochten
lykwols dat it mei ien of oar konflikt te krijen hie en in inkeling
wist dat it om de oergong fan de gûne nei de euro gie. Dat tocht
wurdt dat dualisearring foaral mei konflikten te krijen hat, is ek
net sa frjemd. It binne ommers foaral de wriuwings en
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4oanfarrings tusken deistich bestjoerders en de leden fan rieden en
provinsjale steaten, dy’t nei bûten komme. It dualisearjen hat yn
de praktyk wat dat oangiet yndied wat langer wat mear fan
duellearjen. Nei twa jier ‘oefenjen’ tinke wethâlders mei weemoed
oan earder tiden werom en deputearren wize op it ynleverjen fan
eardere slachfeardigens! En dat seit wat. Hawar, it dualisme moat
noch even wenne. 

unakseptabel
Ik neam in inkeld foarbyld fan modern dualisme. Yn syn
nijjierstaspraak fan dit jier makke de Limburchske gûverneur
dúdlik dat it bestjoer fan dy provinsje yn syn wurk hindere wurdt
troch de kontrolearjende provinsjale steaten. Dat foel yn dat lêste
kolleezje fansels net hielendal goed. Op in gearsit yn Dokkum liet
wethâlder Lute Pen fan Menameradiel ein jannewaris witte him
nei it ynfieren fan it dualisme ‘iensum en silich’ te fielen. En hy is
net de iennige wethâlder dy’t der sa oer tinkt, sa litte enkêtes
ûnder wethâlders sjen. Op Schouwen-Duiveland waarden alle
wethâlders ûnderwilens al nei hûs stjoerd, neffens ien fan de
wethâlders om’t in ‘weinig ideeënrijke raad de dienst wilde
uitmaken.’ It moat dochs werklik net healwizer wurde! Op de

fjirde fan de fjirde fan 2004 bliezen Fryske deputearren en
steateleden stoom ôf yn it sneinsprogram fan de Omrop.
Deputearren fine, ek dat is in oardiel dat wethâlders faak oer har
gemeente jouwe, dat de provinsje net mear slachfeardich is, wylst
steateleden sizze dat amtners har te min ynformaasje jouwe. En
ein april makke deputearre Anita Andriessen dúdlik dat it Fryske
dualisme gewoan goed lestich is. Hja liet mar leafst twaris har
‘ûnakseptabel’ hearre oer de opfetting fan provinsjale steaten,
doe’t it gie oer de ramtnota foar it nije streekplan. Andriessen en
de oare leden fan deputearre steaten hienen in lytse wike nedich
om yn de gaten te krijen dat it dochs echt oan provinsjale steaten
is om it ‘ûnakseptabel’ út te sprekken. ‘Fries streekplan splijt
staten en college’ sa wie de kop yn de LC. Ik soe sizze dat it yn
dualistysk perspektyf suver net better kin. Elk moat fansels even

wenne oan de nije opset. En miskien wolle se wol te hurd of
hawwe lju dy’t earder och sa bebiten wienen yn it monistysk sâlt
dochs wat muoite om te wennen oan de nije ferhâldings. Wat
binne dy nije ferhâldings?   

monisme
Oardel ieu lang waarden gemeenten en provinsjes monistysk
bestjoerd. It deistich bestjoer, it kolleezje fan boargemaster en
wethâlders en dat fan deputearre steaten, wie tagelyk lid fan it
heechste orgaan fan gemeente en provinsje, te sizzen gemeenteried
en provinsjale steaten. It wie gewoan dat it deistich bestjoer mei
útstellen en plannen kaam, dy’t yn it foartrajekt yn de eigen rieds-
of steatefraksje yn de weak set waarden, sadat al te grutte
ferrassings tefoaren kommen waarden. Al te faak wienen rieden of
har provinsjale gelikense net folle mear as ja-knikkende kolleezjes.
Dat leveret foar sawol bûtensteander as insider net bot spannende
gearkomsten op. Wa’t noch weet hat fan it ferrin fan trochsnee-
gearkomsten fan eardere Fryske steatekommisjes, sil gjin muoite
hawwe om nijsgjirriger barrens neame te kinnen. Dat hie net
allinne te krijen mei brek oan oratoaryske talinten of de swakkens
fan brûkte arguminten, mar mooglik noch mear mei koalysje-

ferplichtings, it gewicht fan it stimmetal en de dêrmei ferdwûne
needsaak om in oar noch te oertsjûgjen. Mei help fan telefoan en
achterkeamer wie ien en oar al sa tichtmitsele dat noch mar hiel
selden in polityk ljochtstraaltsje opfongen wurde koe. Sok dwaan
lûkt gjin stimmen en dus moast, mei it each op de politike
legitimiteit, dêr wat op útfûn wurde.

balskoppen
It monistysk systeem waard yndertiid wol beskreaun as in
balskopwedstriid, spile troch mar ien team. Sa’n wedstriid skynt
net sa nijsgjirrich te wêzen. Ik kin my dêr ek wol wat by
foarstelle. Winner en ferliezer steane ommers fan te foaren al fêst.
Wat is der dus feroare? It dualisme stjoert twa teams it fjild yn en
dêrmei moat it allegearre fuortendaliks in stik oantrekliker wurde.
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Spitich dat it einresultaat noch sa ôfalt. Dochs kin dat net as in
ferrassing komme, want der binne no wol twa teams yn it fjild,
mar blykber is oer de holle sjoen dat der noch hieltiten mar ien
goal is. En dat ferklearret tagelyk in soad fan de ûntstiene
kommoasje. Twa partijen stride oer wa’t doelpunten meitsje mei
en wa’t ferantwurdlik is foar it pleatsen en de mjitten fan de goal.
Is der dan gjin skiedsrjochter? Jawis, mar dy sit yn in frjemde

spagaat. Boargemaster of kommissaris fan de keninginne is
ommers sawol foarsitter fan it deistich bestjoerskolleezje, as
respektivelik ried en provinsjale steaten. De ûnôfhinklikens fan de
skiedsrjochter is, om it foarsichtich te sizzen, net hielendal
garandearre. En as dy funksjonaris aanst ek noch, mei in eigen
bestjoerlik en polityk programma, keazen wurde mei, sil de
betizing noch folle grutter wurde. Sa driget de boargemaster yn de
nije opset de earste politike konkurrint fan syn eigen wethâlders
te wurden. Dat kin noch wat wurde yn en foar it deistich bestjoer
fan de gemeente. Feitlik is it folslein ûndúdlik foar hokfoar
probleem sa’n keazen boargemaster (en kommissaris fan de
keninginne, want dy kin slim as iennichste beneamde bestjoerder
oerbliuwe) dè oplossing biedt. Nee, it driget in oplossing te
wurden dy’t, lykas sa faak it gefal is, gjin problemen oplost, mar,
krekt oarsom, problemen oanlûkt. Dat makket it lokaal dualisme
noch nuodliker. Earme boargers, en dan haw ik it noch net iens
oer wat it allegearre oan sinten en burokrasy kostet. 

sinten 
It ynfieren fan it dualisme hat yn alle gefallen in moai
burokratysk proses op gong brocht, dêr’t men fan sizze moat dat
alle enerzjy en sinten in better doel wurdich west hienen. Rûnom
binne troch de wet foarskreaune riedsgriffiers beneamd, dy’t ried
en riedskommisjes yn it wurk bystean moatte. Yn it gefal fan de
lytsere gemeenten giet it faak om in funksje yn dieltiid, mar yn de
gruttere gemeenten en by de provinsje giet it al om hiel wat mear
as ien amtner. Boppedat giet it om organisaasjes yn opbou dy’t al
gau ta it ynsjoch komme dat de griffy ek in finansjeel

saakkundige nedich hat, net sûnder kommunikaasje-adviseur kin
en fansels juridyske kennis brek hat. Parkinson op syn bêst.
Boppedat moat der in gemeentlike en provinsjale rekkenkeamer
komme. Sa’n tsjintwurdich tige nuttige foarsjenning, en ik sis dat
sûnder in spoar fan irony, kin faak yn mienskiplikens mei-elkoar
opset wurde, mar dat nimt net wei dat de kosten fan de
dualisearring begjinne op te rinnen, sûnder dat de kosten op

eardere siktary of provinsjale griffy tagelyk, wat dochs logysk wêze
soe, werom rinne. Ferline jier woe de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten om de kosten fan de dualisearring te fergoedzjen noch
51 miljoen euro fan it ministearje fan Binnenlânske Saken
hawwe, njonken de al taseine fyftjin miljoen. Peanuts as it om de
demokrasy giet, mar dochs. . .

partijen
De konstatearring dat politike partijen it net maklik hawwe om
har wichtich wurk foar it demokratysk iepenbier bestjoer dwaan
te kinnen, is net slim te ûnderbouwen. Moderne minsken bine
har net langer en foar in hiel libben oan in idee of partij.
Mobiliteit yn tinken en dwaan steane averjochts op de fêstens en
dregens fan in politike organisaasje. Boppedat freegje krappe frije
tiid en tal fan konkurearjende doelen en organisaasjes om in kar
te dwaan. De ledetallen fan it grutste part fan de partijen binne
dan ek ûntrêstigjend leech, wylst de politike belangstelling en
belutsenens yn Nederlân krekt heech neamd wurde kinne.
Politike partijen binne wat langer wat mear ta yntersedint foar
politike amten en funksjes wurden, sûnder dat it eigen
rekrutearringsfjild dêrta foldwaande ûnderholden wurdt of yn
bloei stiet. En dat hâldt ek yn dat politike heechfleanders yn
Nederlân seldsum binne. Tal fan lju dy’t earste klas-
folksfertsjintwurdigers wêze soenen, hawwe gjin der gjin
aardichheid oan om lid fan in politike partij te wurden en har
dêrnei foar ien of oare funksje kandidaat te stellen. Boppedat
binne eare en oansjen fan it tsjinjen fan de publike saak yn de rin
fan de jierren allinne mar lytser wurden. Soks giet op kosten fan
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de attraktivens en de kwaliteit fan it iepenbier bestjoer. Dat jildt
likegoed foar it nasjonaal en ynternasjonaal, as foar it provinsjaal
en lokaal nivo. 

karrière
Myn fraach is wat it dualisme oan it oplossen fan dat wêzentlike
probleem fan ús demokrasy bydraacht. It antwurd kin helder

wêze. It dualisme makket it earder noch krekt justjes slimmer. It
teater en it balskoppen yn en de yrrasjonaliteit fan de polityk
binne krekt barrières foar tal fan potinsjele rieds- en steateleden,
dy’t leaver dêrsûnder in baan bûten de polityk foar kar nimme. It
lidmaatskip fan de ried is en wie foaral in saak fan it deistich
politike hânwurk, dat, as it goed dien waard, nei ferrin fan tiid
beleanne wurde koe mei in wethâlderskip. En as it dan hielendal
meisiet en meisit, koe en kin it wethâlderskip ferruile wurde foar
it ultime amt fan boargemaster. Dy karrièregong wurdt troch it
dualisme ferbrutsen, no’t, yn in besykjen om de kwaliteit fan it
lokaal bestjoer te ferbetterjen, wethâlders fan bûten de ried
beneamd wurde meie en ek de boargemaster straks streekrjocht
keazen wurdt. Der is noch net safolle gebrûk makke fan de
mooglikheid om wethâlders fan bûten de ried oan te lûken, mar
dat sil meidertiid grif feroarje. Ek al om’t de keazen boargemaster
mear foech liket te krijen om sels syn wethâlders út te sykjen. Dêr
foaroer krije rieds- en steateleden foaral it wurk yn de frontlynje
fan it iepenbier bestjoer op har boardsje. Hja moatte soargje en
binne ferantwurdlik foar it direkte kontakt mei maatskippij en
boarger. Hja moatte de minsken by it lokaal bestjoer belûke en
tagelyk de stratezjy fan it gemeentlik of provinsjaal belied bepale.
Dy kombinaasje liket my in hast ûnmooglike opjefte foar
goedwollende leafhawwers. Tagelyk kinne wethâlders en
deputearren rêstich achteroer leune en de gemeentlike of
provinsjale organisaasje bestjoere. Dat sa in klimaat ûntstean kin
dêr’t it maklik yn is om elkoar oer en wer ferwiten te meitsjen,
hoecht net hielendal in ferrassing te wêzen. Logysk dat net elk dêr
nocht oan hat.

elzinga
Douwe Elzinga, de geastlike heit fan it dualisme yn it lokaal en
provinsjaal bestjoer, hat okkerdeis yn syn wyklikse kollum yn
Binnenlands Bestuur, flink ôfstân nommen fan de dualistyske
praktyk lykas dy twa jier nei it begjin is. Syn sizzen is dat in leger
fan adviseurs en treners, en net te ferjitten, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten mei it dualisme oan de haal gien binne.
Elzinga ferset him tsjin it meitsjen fan rieds- en steateprograms.
Hy wiist it tinken ôf as soenen ried en steaten net langer it foech
ta algemien bestjoer hawwe en soe it allinne gean om kaders te
stellen en te kontrolearjen. En hy is it net iens mei alle omtinken
foar de saneamde dualistyske begruttingssyklus. Hy pleitet der
foar om al dy fersmoarging mar hurd oan de ôffalferwurker mei

te jaan. Dat bin ik mei him iens, mar syn útstel is net genôch om
it dualisme ta in sukses te meitsjen. Der moat, sa liket my ta, folle
mear omtinken komme foar de manlju en froulju dy’t it dualisme
stal jaan moatte. Ik kin my yntinke dat benammen boargemaster,
kommissaris en griffier dy soarch hawwe, mar noch folle
belangriker is it ferbetterjen fan de rekrutearring en seleksje fan
kandidaten foar ried en steaten. Politike partijen, kiesferienings en

politike ûndernimmers drage dêr in ferantwurdlikens foar, dy’t
krekt wat mear omtinken en ynset nedich hat as no noch it gefal
is. 

euro
De ynfiering fan it dualisme docht tinken oan dy fan de euro. Yn
it lêste gefal waard elk fan te foaren mei de ‘zalmkit’ lekker makke,
mar it laitsjen soe hurd oergean, doe’t warbere horekaffers,
útjouwers en oare ûndernimmers fan de gelegenheid gebrûk
makken om de prizen tagelyk mar moai wat heger te meitsjen. En
no sitte wy mei de brokken. De gûne komt net werom. De
ynfiering fan it dualisme hat dan wol gjin Klaas de Vries-kit
brocht, mar ek hjir binne it de minsken dy’t útfiering oan de nije
opset jaan moatte, dy’t der justjes mear fan meitsje moatte soenen.
Mar ja, it is al in âlde bestjoerlike wet dat in nij idee it hurdst nei
gichem holpen wurdt troch it yn in âlde organisaasje yn te
bringen. Hawar, it monisme hat west. Lang libje de euro!
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