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Summary 

This article is the first publication concerning the, nowadays 91 in number, 
aldermen of the 31 Frisian municipalities; the reasonfor it is the lack on lite-
rature on, and public interest in alderman in Friesland. Their changing posi-
tion provides additional justification. 

This article has two parts. The first part addresses characteristics of Fri
sian aldermen: number, age, education, occupation, political activities and 
workload. The second part considers a number ofopinions of aldermen on the 
introduction of a dual system oflocal government, the question of growth of 
the municipality, the rearrangement of municipalities and their use of the Fri
sian language. 

The first part of the article makes clear thatfewer women are aldermen in 
Fryslân and that aldermen are on average older than in the rest of the Nether-
lands. The educational level of Frisian aldermen has increased substantially 
since the eighties. Moreover, only halfofthem have a background in the pri
vate sector, although Frisian aldermen are keeping up with Dutch aldermen 
as regards a background in (semi-) public service. A quarter of the aldermen 
have been bom outside of the province, nearly half have lived part of their 
adult life outside of the province of Fryslân. In 2002 a substantial proportion 
of aldermen werefound to have begun their career as an alderman. 

In the second part of the article, some opinions of the aldermen are 
questioned. The first question concerned the pros and cons of the new 
dualism. Other issues raised were growth or non-growth of municipality, and 
a municipal rearrangement. One third of the aldermen were infavour of such 
rearrangement, 15% was neutral and 50% against rearrangement. Finally, 
the use of the Frisian language by the municipality was raised. Supporters 
and opponents of the proposition that use of the Frisian language by the mu
nicipality should be increased were equally divided. In both cases, a third of 
the aldermen was infavour or against the proposition. 

1. Ynlieding 

1.1 Eftergrûn fan it ûndersyk 
De ried mei formeel dan wol it heechste orgaan fan de gemeente wêze, it kol-
leezje fan Boargemaster en Wethâlders is yn de praktyk it wichtichst, sa 
skriuwt Willemse yn syn dissertaasje oer it besteansrjocht fan de Nederlânske 
gemeente.2 Yn dat ferbân is it ferrassend te neamen dat yn de literatuer mar 
sa'n bytsje omtinken is foar de W yn it kolleezje fan B en W. De wethâlder is 
ommers, ek nei it koartlyn ynfieren fan in duale opset, in wichtige en ûnmis-
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bere spil yn it gemeentlik bestjoer. Oant no ta is lykwols amper sosjologysk of 
politikologysk ûndersyk nei de wethâlder dien. It bytsje ûndersyk dat wol 
dien is, is op de fingers fan ien hân te tellen. Sa kin it ûndersyk dat goed twein-
tich jier ferlyn dien is troch de Vereniging van Nederlandse Gemeenten neamd 
wurde.3 En acht jier earder brocht dyselde organisaasje yn har blauwe rige in 
boekje oer de wethâlder út.4 Fan hiel wat grutter belang is lykwols de mono-
grafy oer de wethâlder dy't tsien jier ferlyn útkommen is.5 Dy publikaasje telt 
raar leafst 31 bydragen fan 37 ûnderskate auteurs. Yn seis ûnderskate parten 
stelt de stúdzje de ûntjouwing fan it wethâlderskip, histoarysk, juridysk en 
politikologysk, oan de oarder. Fierders de oanstelling en it ôftreden fan de 
wethâlder, aspekten fan it deistich funksjonearjen fan de wethâlder, de relaas-
je tusken de wethâlder en de amtlike organisaasje, de ferhâlding tusken politi-
ke partijen en har wethâlders en, ta beslút, de feroarings yn it wethâlderskip. 
Fierders kin noch it proefskrift oer bestjoersstilen fan wethâlders neamd 
wurde, dat Schouw yn 1996 ferdigene.6 As léste ferskynde yn maart 2004 it 
twadde jierberjocht fan de Begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuls 
Dualisme en Lokale Democratie dat yn it bysûnder oer de posysje fan de 
wethâlder giet.7 

Oer de wethâlders yn Fryslân bestiet oant no ta, en oars as oer in part fan 
de Nederlânske wethâlders, gjin inkeld ûndersyksmateriaal. Ek geskriften fan 
de hân fan (âld-) wethâlders dy't mooglik ynsjoch jaan kinne yn it riden en 
farren fan in wethâlder komme net faak foar.8 Wol liket de belangstelling fan 
de media, net yn it leste plak om't it tal media tanommen is, foar de gong fan 
saken op it gemeentehûs yn de rin fan de tiid alllinne mar grutter wurden te 
wezen. Dat spilet yn alle gefallen as it om it saaklik en persoanlik wjerfarren 
fan bestjoerders giet. Beskate media meie graach omtinken jaan oan it al of 
net opskuor meibringend ôftreden fan wethâlders.9 Boppedat dogge beskate 
fan dy media net allinne ferslach fan it halden en dragen fan wethâlders, mar 
wurdt ek in publike kontrôlefunksje útoefene. Men kin it yn dat ferbân oer de 
media as de sânde macht hawwe.10 

It omtinken foar de wethâlder liket ek stipe te wezen mei de ynfiering yn 
2002 fan in duale opset foar it gemeentlik bestjoer en dêrmei de feroare 
posysje fan de wethâlder. De posysje fan de wethâlder is feroare, no't dy 
amtsdrager net langer tagelyk lid fan de ried is en dêrmei earder foar it heech-
ste orgaan fan de gemeente oer komme kin te stean.11 'Wethouders vinden 
dualisme geen succes' sa kopt NRC'-Handelsblad, twa jier nei't de duale opset 
ynfierd is. Dyselde krante hat it oer de wethâlder as it stille slachtoffer fan de 
dualisearring.12 

De hjir neamde omstannichheden, it ûntbrekken fan literatuer oer de Frys-
ke wethâlders, de publike belangstelling foar en de feroarjende posysje fan de 
wethâlder, binne de reden foar in ûndersyk nei en ûnder de wethâlders yn 
Fryslân. Derby giet it sawol om de fraach wa't yn Fryslân wethâlder binne, as 
om de fraach hoe't de wethâlders oer guon saken tinke. De earste fraach haw 
ik útlein yn fragen nei de âldens, oplieding dy't folge is, beropseftergrûn, 
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hoargerlike steat, wenskiednis, tiidsbeslach en politike karriêre. De útkom-
îten sille foar safier mooglik yn in breder Nederlânsk perspektyf set wurde. 
De twadde kwestje is útwurke yn fragen nei inkelde polityk relevante ûnder-
'.verpen, lykas it dualisme, de groei fan de gemeente, in gemeentlike weryn-
dieling en it brûken fan it Frysk.13 

i ,2 Feroare wefhâlderskip 
It wethâlderskip fan hjoed de dei is net mear dat fan eartiids. It wethâldersamt 
hat him sûnt 1851, doe't it wethâlderskip yn de wizige Gemeentewet regele 
".vaard, en tagelyk mei it tanimmend belang fan de gemeente, sawol steats-
nochtlik as maatskiplik, ûntjûn fan it helpke fan de boargemaster, foaral in 
earebaantsje, oant fakentiden de wichtichste politike spiier op it gemeentlik 
nivo.14 Dy ûntjouwing kin karakterisearre wurde mei de term profesjonalisear-
ring. Dêr is yn 2002 de nije duale opset fan it gemeentebestjoer bykommen, 
dy't derfoar soarge hat dat it wethâlderskip net mear mei it riedslidmaatskip te 
"erienigjen is, wylst ek it oanlûken fan in wethâlder fan buten de ried mooglik 
wurden is. Yn 1905 pleite de Delftske heechlearaar Valckenier Kips trouwens 
û foar dy mooglikheid: 'De bepaling der gemeentewet, die de keuze der wet
houders voorschrijft uit de raad, is tegenwoordig alleen nog maar goed voor 
een boerendorp en eigenlijk daar ook niet.'15 

It besetten fan it wethâldersamt heart tsjintwurdich ta it relatyf lytse tal 
politike en bestjoerlike funksjes yn it Nederlânske steatsbestel, dêr't de kon
tmui teit fan it betrouwen ôfhinget dat, yn it gefal fan de wethâlder, de 
gemeenteried yn de wethâlder hat. Is dat betrouwen der net mear, dan bliuwt 
der foar de wethâlder net oars oer as it freegjen fan ûntslach.16 It deiblêd 
Trouw berekkene yn 2000 dat yn Nederlân alle trije dagen in wethâlder 
opstapt.17 Dat is lykwols net allinne om't de oanbelangjende wethâlder it 
betrouwen fan de ried ferlern hat. Sa stapt in inkelde wethâlder op, om't er de 
konsekwinsjes lukt út amtlik tekoartsjitten.'8 En in lyts fjirde part (54) fan de 
246 yn Nederlân tuskentiidsk opstapte wethâlders yn de perioade tusken april 
1998 en ein 2001 die dat fanwegen it krijen fan oar wurk. Dat leste fait net 
altiten ta, om't it net maklik is om gau in nije baan te finen nei in wethâlder
skip, sa lit de praktyk sjen.19 Guon wethâlders keare werom yn har eardere 
baan, oaren begjinne foar harsels. En foar in minderheid fan de wethâlders is 
it boargemasterskip ien fan de mooglikheden.20 Sa stie foar 22 (9%) fan 246 
fuortgiene wethâlders in boargemasterssit klear.21 Boargemasters begjinne har 
bestjoerlike karriêre tsjintwurdich, want dat hat wolris oars west, faak as 
wethâlder, sa lit it aktuele oersjoch fan it Fryske boargemasterskorps sjen. 

Goed de helte fan de boargemasters yn Fryslân hat earder wethâlder west. 
Fiouwer boargemasters hawwe earder deputearre west. Hast de helte (47%) 
fan de eardere wethâlders en deputearren hawwe dat amt yn Fryslân bek-
laaid.22 De Leeuwarder Courant stelde ein 2002 op grûn fan de tolve léste 
boargemasterbeneamings yn Fryslân fêst, dat âld-wethâlders en âld-depu-
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Grafyk 1 Eftergrûn Fryske boargemas-
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tearren, foar safier't it om it boargemas-
terskip giet, goed yn de merk lizze en 
dat net- Friezen amper noch káns meit-
sje op in boargemastersbeneaming yn 
Fryslân.23 It foarste diel fan dy konsta-
tearring wurdt troch de sittende boarge-
masters befestige, it oare diel giet net 
op, om't in meartal fan de Fryske boar-
gemasters earder politike of amtlike 
ûnderfining buten Fryslân opdien hat. 

2. Oanpak 

Om in antwurd te krijen op fragen nei de oplieding dy't folge is, de beropsef-
tergrûn, de boargerlike steat en de politike karriêre, en opfettings oangeande 
saken lykas in gemeentlike weryndieling of it brûken fan it Frysk, haw ik oan 
alle 91 wethâlders yn Fryslân in Frysk- en Nederlânsktalige fragelist foarlein. 
Fan de op namme tastjoerde enkêteformulieren binne mei- elkoar 71 formu
lieren ynfolle weromkommen. Dêrûnder wienen 20 Frysktalige en 51 
Nederlânsktalige formulieren. Fierwei it grutste part fan de frageformulieren 
kaam al yn in wike ynfolle en wol werom, noch in stikmannich kamen yn nei 
in ek op namme ferstjoerd rappelskriuwen.24 It tal fan 71 ynfolle formulieren 
betsjut in respons fan 78%. Yn de respons mist gjin inkelde Fryske gemeente 
en alle politike partijen mei ien of mear wethâlders yn 2002 binne yn it ûnder-
syk fertsjintwurdige, op ien nei, te witten GroenLinks, dat ien wethâlder yn 
Fryslân hat. 

As de politike eftergrûn fan de respondinten ferlike wurdt mei dy fan alle 
sittende wethâlders yn Fryslân, dan docht bliken dat de PvdA-wethâlders yn it 
ûndersyk wat oerfertsjintwurdige binne, wylst de CDA-wethâlders wat 
ûnderfertsjintwurdige binne. 

As fierders sjoen wurdt nei de ferhâlding tusken de wethâlders yn it ûnder
syk en de werklike ferdieling oer de trije skiften neffens grutte fan de gemeen
te (gemeenten mei minder as 12.000 ynwenners, gemeenten mei in ynwenner-
tal fan tusken de 12.000 en 18.000 en gemeenten mei mear as 18.000 ynwen
ners), dan kin sein wurde dat dy skiften likernôch evenredich yn de enkête 
fertsjintwurdige binne. Fan de wethâlders dy't oan it ûndersyk meidien 
haw we, arbeidzje 39 yn in gemeente mei mear as 18.000 ynwenners. Alve 
wethâlders binne warber yn in gemeente mei in ynwennertal fan tusken de 
12.000 en 18.000 en 21 wethâlders bestjoere in gemeente mei minder as 
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Nederlànsktalige formulieren. Fierwei it grutste part fan de frageformulieren
kaam al yn in wike ynfolle en wol werom, noch in stikmannich kamen yn nei
in ek op namme ferstjoerd rappelskriuwen. 24 It tal fan 71 ynfolle formulieren
betsjut in respons fan 78%. Yn de respons mist gjin inkelde Fryske gemeente
en alle politike partijen mei ien of mear wethàlders yn 2002 binne yn it ûnder
syk fertsjintwurdige, op ien nei, te witten GroenLinks, dat ien wethàlder yn
Fryslàn hat.

As de politike eftergrûn fan de respondinten ferlike wurdt mei dy fan alle
sittende wethàlders yn Fryslàn, dan docht bliken dat de PvdA-wethàlders yn it
ûndersyk wat oerfertsjintwurdige binne, wylst de CDA-wethàlders wat
ûnderfertsjintwurdige binne.

As fierders sjoen wurdt nei de ferhálding tusken de wethà1ders yn it ûnder
syk en de werklike ferdieling oer de trije skiften neffens grutte fan de gemeen
te (gemeenten mei minder as 12.000 ynwenners, gemeenten mei in ynwenner
tal fan tusken de 12.000 en 18.000 en gemeenten mei mear as 18.000 ynwen
ners), dan kin sein wurde dat dy skiften likemöch evenredich yn de enkête
fertsjintwurdige binne. Fan de wethà1ders dy't oan it ûndersyk meidien
hawwe, arbeidzje 39 yn in gemeente mei mear as 18.000 ynwenners. Alve
wethàlders binne warber yn in gemeente mei in ynwennertal fan tusken de
12.000 en 18.000 en 21 wethà1ders bestjoere in gemeente mei minder as
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12.000 ynwenners.25 It tal froulju dat yn de enkête fertsjintwurdige is, bliuwt 
mei mar de helte fan it feitlike tal froulike wethâlders wat efter by it tal dat op 
grûn fan in respons fan 78% ferwachte wurde mocht. Dochs makket de fol-
sleine respons dat it ferantwurde is, om oan te nimmen dat de werjûne ûnder-
syksresultaten, en dan giet it om it beänderjen fan de stelde opinyfragen, 
represintatyf achte wurde kinne foar alle Fryske wethâlders. Tabel 1 jout in 
oersjoch fan de oantallen wethâlders dy't yn it ûndersyk opnommen binne, yn 
relaasje ta it werklike tal wethâlders neffens de grutte fan de gemeente. 
Respektivelik 81, 78 en 77% fan de wethâlders út de trije skiften binne yn it 
ûndersyk opnommen. 

Tabel 1 Oersjoch wethâlders feitlik en yn it ûndersyk yn relaasje ta it ynwen-
nertal 

Ynwennertal gemeente 

< 12.000 

12.000-18.000 

> 18.000 

Mei-elkoar 

Tal gemeenten 

12 

5 

14 

31 

Tal wethâlders 

Feitlik 

26 

14 

51 

91 

Yn it ûndersyk 

21 

11 

39 

71 

It is it foarnimmen om it ûndersyk begjin 2006 nochris te halden, sadat nei-
gien wurde kin yn hoefier hinne oft de miening fan wethâlders oer guon saken 
yn de rin fan har sittingsperioade feroare of deselde bleaun is. 

3. Skaaimerken fan de Fryske wethâlders 

3.1 Tal en geslacht 
It wethâlderskorps yn Fryslân telt sûnt maaie 2002, lykas tabel 1 dat sjen lit, 
91 wethâlders. Yn 1966 telden de 44 Fryske gemeenten fan doe 101 wethâl
ders, en yn de jierren 1998-2002 hienen de 31 Fryske gemeenten 86 wethâl
ders. Dy twa sifers yllustrearje de lanlike trend dat, as gefolch fan it werom-
bringen fan it tal gemeenten, ek it tal wethâlders yn de léste fyftich jier sta-
dichoan lytser wurden is, mar dat it tal wethâlders de gemeente dêrfoaroer 
groeit.26 Trochinoar wie it tal wethâlders de gemeente yn 1990 en foar hiel 
Nederlân noch 2,7. Yn Fryslân is dat op dit stuit 2,9. 
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12.000 ynwenners. 25 It tal froulju dat yn de enkête fertsjintwurdige is, bliuwt
mei mar de helte fan it feit1ike tal froulike wethàlders wat efter by it tal dat op
grûn fan in respons fan 78% ferwachte wurde mocht. Dochs makket de fol
sleine respons dat it ferantwurde is, om oan te nimmen dat de werjûne ûnder
syksresultaten, en dan giet it om it beänderjen fan de stelde opinyfragen,
represintatyf achte wurde kinne foar alle Fryske wethàlders. Tabel 1 jout in
oersjoch fan de oantallen wethàlders dy't yn it ûndersyk opnommen binne, yn
relaasje ta it werklike tal wethàlders neffens de grutte fan de gemeente.
Respektivelik 81, 78 en 77% fan de wethàlders ut de trije skiften binne yn it
ûndersyk opnommen.

TabellOersjoch wethálders feitlik en yn it ûndersyk yn relaasje ta it ynwen
nertal

I

Ynwennertal gemeente Tal gemeenten Tal wethälders

Feitlik Yn it ûndersyk

1<12.000 12 26 21

I 12.000-18.000 5 14 11

1>18.000 14 51 39

I Mei-elkoar 31 91 71

It is it foamimmen om it ûndersyk begjin 2006 nochris te hà1den, sadat nei
gien wurde kin yn hoefier hinne oft de miening fan wethàlders oer guon saken
yn de rin fan har sittingsperioade feroare of deselde bleaun is.

3. Skaaimerkenfan de Fryske wethálders

3.1 Tal en geslacht
It wethàlderskorps yn Fryslàn telt sûnt maaie 2002, lykas tabel 1 dat sjen lit,
91 wethàlders. Yn 1966 telden de 44 Fryske gemeenten fan doe 101 wethàl
ders, en yn de jierren 1998-2002 hienen de 31 Fryske gemeenten 86 wethàl
ders. Dy twa sifers yllustrearje de lanlike trend dat, as gefolch fan it werom
bringen fan it tal gemeenten, ek it tal wethàlders yn de lêste fyftich jier sta
dichoan lytser wurden is, mar dat it tal wethàlders de gemeente dêrfoaroer
groeit. 26 Trochinoar wie it tal wethàlders de gemeente yn 1990 en foar hiel
Nederlàn noch 2,7. Yn Fryslàn is dat op dit stuit 2,9.
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Tabel 2 Riedsieden en wethâlders yn Frvslân anno 2004/199821 

Partij 

CDA 

PvdA 

Lok. partijen 

VVD 

FNP 

ChristenUnie 

GroenLinks 

D66 

SP 

Mei-elkoar 

Riedsieden 

151 

115 

98 

72 

50 

26 

24 

11 

6 

553 

Wethâlders 

33 

24 

15 

8 

3 

6 

1 

1 

91 

Frou 

2 

4 

2 

1 

1 

10 

Weth. yn 1998 

33 

25 

8 

10 

4 

2 

3 

1 

86 

Nei de gemeenteriedsferkiezings fan maaie 2002 binne yn Fryslân 10 froulju 
en 81 manlju ta wethâlder keazen. De tabel lit sjen dat de koalysje-ûnderhan-
nelings foar de iene partij ta in hiel wat geunstiger resultaat liede as foar de 
oare partij. Sa hat de ChistenUnie, mei sawat de helte fan it tal riedssitten fan 
de FNP, twa kear safolle wethâlders as dy leste partij. En GroenLinks wit mei 
sawat likefolle riedssitten as de ChristenUnie dochs mar ien wethâlder te 
realisearjen. Soks is fansels net nij. De iene partij is troch de jierren hinne 
gûverneminteler as de oare en beskate partijen lykje in wethâlder pas krije te 
kinnen, as net foar in ôfspegelingskolleezje keazen wurdt. Boppedat kinne, 
los fan de partij, ek personele kwestjes in rol spylje as it om de gearstalling fan 
in kolleezje fan B en W giet.28 

Noch gjin 13% fan de Fryske wethâlders is frou. Dat is leger as it 
Nederlânske persintaazje, dat 17% is. Dat persintaazje is trouwens ek wat 
leger as yn de riedsperioade 1998-2002, doe't it tal froulju ûnder de wethâl
ders lanlik noch 18,6% wie.29 Ek Fryslân telde yn de foarige riedsperioade sân 
froulike wethâlders mear as no it gefal is. De Leeuwarder Courant hat it al oer 
'Vrouwelijke wethouder is bijzonder exemplaar'.30 En NRC-Handelsblad hat 
it oer in 'ûntfroulikjen' fan de kolleezjes fan boargemaster en wethâlders yn 
de nijste amtsperioade.31 

In ferklearring foar it weromrinnend tal froulike wethâlders is net sa ien 
twa trije te jaan. Yn it selde artikel yn NRC-Handelsblad wurdt as hypoteze 
nei foaren brocht, dat sa stadichoan de generaasje froulju oan bar komt dy't 
sawol in húshâlding as in baan hat. Dy generaasje soe minder tiid yn de 
gemeentepolityk ynvestearje wolle as de foargeande, dy't faak gjin baan 
buten de doar hie, of dy't de bern al jong it hûs út hie. De froulike wethâlders 
dy't oan it ûndersyk meidien hawwe, sille mei in âldens fan trochinoar goed 
55 jier yndied yn de measte gefallen de bern it hûs al út hawwe. Myn ûndersyk 
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Tabel 2 Riedsleden en wethálders yn Fryslán anno 20041199827

Partij Riedsleden Wethalders Frou Weth. yn 1998

CDA 151 33 2 33

PvdA 115 24 4 25

Lok. partijen 98 IS 2 8

VVD 72 8 10

FNP 50 3 4

ChristenUnie 26 6 2

GroenLinks 24 1 1 3

D66 11 1 1

SP 6 1

Mei-elkoar 553 91 10 86

Nei de gemeenteriedsferkiezings fan maaie 2002 binne yn Fryslàn 10 froulju
en 81 manlju ta wethàlder keazen. De tabellit sjen dat de koalysje-ûnderhan
nelings foar de iene partij ta in hiel wat geunstiger resultaat liede as foar de
oare partij. Sa hat de ChistenUnie, mei sawat de helte fan it tal riedssitten fan
de FNP, twa kear safolle wethàlders as dy lêste partij. En GroenLinks wit mei
sawat likefolIe riedssitten as de Christen Unie dochs mar ien wethàlder te
realisearjen. Soks is fansels net nij. De iene partij is troch de jierren hinne
gûvememinteler as de oare en beskate partijen lykje in wethàlder pas krije te
kinnen, as net foar in ófspegelingskolleezje keazen wurdt, Boppedat kinne,
los fan de partij, ek personele kwestjes in rol spylje as it om de gearstalling fan
in kolleezje fan Ben W giet,28

Noch gjin 13% fan de Fryske wethàlders is frou. Dat is leger as it
Nederlànske persintaazje, dat 17% is. Dat persintaazje is trouwens ek wat
leger as yn de riedsperioade 1998-2002, doe't it tal froulju ûnder de wethàl
ders lanlik noch 18,6% wie.29 Ek Fryslàn telde yn de foarige riedsperioade sàn
froulike wethàlders mear as no it gefal is. De Leeuwarder Courant hat it al oer
'Vrouwelijke wethouder is bijzonder exemplaar' .30 En NRe-Handelsblad hat
it oer in 'ûntfroulikjen' fan de kolleezjes fan boargemaster en wethàlders yn
de nijste amtsperioade. 31

In ferklearring foar it weromrinnend tal froulike wethàlders is net sa ien
twa trije te jaan. Yn it selde artikel yn NRC-Handelsblad wurdt as hypoteze
nei foaren brocht, dat sa stadichoan de generaasje froulju oan bar komt dy't
sawol in hóshàlding as in baan hat. Dy generaasje soe minder tiid yn de
gemeentepolityk ynvestearje wolle as de foargeande, dy't faak gjin baan
bûten de doar hie, of dy't de bern al jong it hûs ut hie. De froulike wethàlders
dy't oan it ûndersyk meidien hawwe, sille mei in àldens fan trochinoar goed
55 jier yndied yn de measte gefallen de bern it hûs al ut hawwe. Myn ûndersyk
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lit fierders sjen dat it yn alle Fryske gefallen om froulike wethâlders giet, dy't 
earder in baan buten de doar hienen. Mar dat alles ferklearret it wêrom fan it 
lytse tal froulike wethâlders ûnfoldwaande. Dêrta moat net allinne sjoen 
wurde nei yndividuele faktoaren, mar ek nei ynstitúsjonele en kulturele fak-
toaren. Dy spylje ommers krektlikegoed in rol as it om it 'glêzen plafond' te 
reden is: dy ûnsichtbere hindernis om yn maatskiplik opsicht troch te strea-
men.32 

3.2Aldens 
Sa't grafyk 2 sjen lit, is in tredde part fan de respondinten berne yn de jierren 
1946-1950. It jier 1947 komt mei 12,7% (9) fan de wethâlders it faakst as ber-
tejier foar.33 Fierwei it grutste part (76%) fan de wethâlders is berne tusken 
1946 en 1955. De Fryske situaasje befestiget dêrmei it lanlik byld, dat sjen lit 
dat de groep fan fyftich- oant sechstichjierrigen it wethâldersamt it faakst be-
klaait.34 

Grafyk 2 Bertejier wethâlders yn Fryslân 

As de âldens fan de wethâlders keppele wurdt oan de grutte fan de gemeente, 
komt nei foaren dat de jongste wethâlders yn de grutste gemeenten te finen 
binne. De trochsnee-âldens fan de Fryske wethâlders is 52,3 jier. It is net 
bekend wat de aktuele trochsnee-âldens fan de wethâlder yn hiel Nederlân is, 
mar yn 1980 wie dat noch 49 jier.35 

De âldens fan de wethâlders hat ek syn gefolgen foar de boargerlike steat 
fan de ûndersochte groep. It giet benammen om lju dy't troud binne. Yn it 
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lit fierders sjen dat it yn alle Fryske gefallen om froulike wethàlders giet, dy't
earder in baan bûten de doar hienen. Mar dat alles ferklearret it wêrom fan it
lytse tal froulike wethàlders ûnfoldwaande. Dêrta moat net allinne sjoen
wurde nei yndividuele faktoaren, mar ek nei ynstitusjonele en kulturele fak
toaren. Dy spylje ommers krektlikegoed in rol as it om it 'glêzen plafond' te
rêden is: dy ûnsichtbere hindernis om yn maatskiplik opsicht troch te strea
men. 32

3.2 Aldens
Sa't grafyk 2 sjen lit, is in tredde part fan de respondinten berne yn de jierren
1946-1950. Itjier 1947 komt mei 12,7% (9) fan de wethàlders it faakst as ber
tejier foar." Fierwei it grutste part (76%) fan de wethàlders is berne tusken
1946 en 1955. De Fryske situaasje befêstiget dêrmei it lanlik byld, dat sjen lit
dat de groep fan fyftich- oant sechstichjierrigen it wethàldersamt it faakst be
klaait. 34

Grafyk 2 Bertejier wethálders yn Fryslán
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As de àldens fan de wethàlders keppele wurdt oan de grutte fan de gemeente,
komt nei foaren dat de jongste wethàlders yn de grutste gemeenten te finen
binne. De trochsnee-àldens fan de Fryske wethàlders is 52,3 jier. It is net
bekend wat de aktuele trochsnee-àldens fan de wethàlder yn hiel Nederlàn is,
mar yn 1980 wie dat noch 49 jier. 35

De àldens fan de wethàlders hat ek syn gefolgen foar de boargerlike steat
fan de ûndersochte groep. It giet benammen om lju dy't troud binne. Yn it
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ûndersyk binne 66 (93%) fan de wethâlders troud, twa wethâlders binne net 
troud en ien wethâlder hat troud west, wylst ien wethâlder gearlibbet. As dy 
tallen ferlike wurde mei dy fan alle ynwenners fan Fryslân of Nederlân 
(likemôch de helte fan alle húshâldens bestiet út troude pearen), dan is it dúd-
lik dat de wethâlders net earlik in trochsneed fan de Fryske maatskippij fer-
tsjintwurdigje."6 Mar dat wie, mei it each op de trochsneed-âldens fan de 
wethâlders, fansels ek net te ferwachtsjen. 

3.3 Oplieding 
Sa't ik al skreau hat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten goed twein-
tich jier ferlyn in enkête ûnder de Nederlânske wethâlders holden, dy't dúdlik 
makke dat mar in minderheid fan de wethâlders in oplieding op hbû- of aka-
demysk nivo folge hie. Goed 10% fan de wethâlders hie doe fierders allinne 
legere skoalle as heechst folge oplieding. Dêrnjonken waard in sterk gear-
hingjen fêststeld tusken it opliedingsnivo fan de wethâlders en de grutte fan de 
gemeente. Wat grutter de gemeente, wat heger it opliedingsnivo fan de 
wethâlders. It omslachpunt lei doe by sa likemôch 18.000 ynwenners.37 Dy 
sifers binne fanwegen de mear as tweintich jier ferskil mei hjoed de dei, net 
samar te ferlykjen mei de tsjintwurdige situaasje. 

Tabel 3 Heechste oplieding yn 1980 (NL) en 2002 (FRL) yn % 

Heechste oplieding , 
leger (berops-) ûnderwiis 
mafû/hafû/twû/mbû 
hbû 
universitêr ûnderwiis 
Mei-elkoar 

1980 NL 
42 
27 
18 
13 

1 ÏÖÖ 

2002 Frl 
3 
35 
44 
18 
100 

Sûnt 1980 is it opliedingsnivo fan de Nederlanners sterk tanommen. Op dit 
stuit hat goed 25% fan de Nederlanners tusken de 25 en 65 jier in hbû- of uni
versitäre oplieding. Yn Fryslân wenje relatyf wat minder minsken (sa'n 20%) 
mei in hegere oplieding.38 It opliedingsnivo fan de Fryske wethâlders leit 
hjoed de dei, sa litte de sifers sjen, dan ek moai wat heger as dy fan de Friezen 
yn it algemien. 

Mar twa fan de tsjintwurdige wethâlders hawwe allinne legere skoalle of 
in legere beropsoplieding hân. Goed in tredde part fan de wethâlders yn it 
ûndersyk hat in middelbere beropsoplieding, wylst mar leafst 31 (44%) fan de 
Fryske wethâlders yn it ûndersyk in hegere beropsoplieding ôfsluten hat. Tret-
tjin wethâlders (18%) hawwe in universitêre stúdzje dien. Wethâlders mei in 
akademyske oplieding binne net allinne yn de gruttere gemeenten, dat wol 
sizze mei mear as 18.000 ynwenners, te fmen, mar ek yn twa gemeenten mei 
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ûndersyk binne 66 (93 %) fan de wethàlders troud, twa wethàlders binne net
troud en ien wethàlder hat troud west, wylst ien wethàlder gearlibbet. As dy
tallen ferlike wurde mei dy fan alle ynwenners fan Fryslàn of Nederlàn
(likernach de helte fan alle hûshàldens bestiet ût troude pearen), dan is it dûd
lik dat de wethàlders net earlik in trochsneed fan de Fryske maatskippij fer
tsjintwurdigje. 36 Mar dat wie, mei it each op de trochsneed-àldens fan de
wethàlders, fansels ek net te ferwachtsjen.

3.30plieding
Sa't ik al skreau hat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten goed twein
tichjier ferlyn in enkête ûnder de Nederlànske wethàlders holden, dy't dûdlik
makke dat mar in minderheid fan de wethàlders in oplieding op hbû- of aka
demysk nivo folge hie. Goed 10% fan de wethàlders hie doe fierders allinne
legere skoalle as heechst folge oplieding. Dêrnjonken waard in sterk gear
hingjen fêststeld tusken it opliedingsnivo fan de wethàlders en de grutte fan de
gemeente. Wat grutter de gemeente, wat heger it opliedingsnivo fan de
wethàlders. It omslachpunt lei doe by sa likernach 18.000 ynwenners. 37 Dy
sifers binne fanwegen de mear as tweintich jier ferskil mei hjoed de dei, net
samar te ferlykjen mei de tsjintwurdige situaasje.

Tabel 3 Heechste oplieding yn 1980 (HL) en 2002 (FRL) yn %

Heechste oplieding 1980NL 2002 Frl

leger (berops-) ûnderwiis 42 3

mafû/hafû/twû/mbû 27 35

hbû 18 44

universitêr ûnderwiis 13 18

Mei-elkoar 100 100

Sûnt 1980 is it opliedingsnivo fan de Nederlanners sterk tanommen. Op dit
stuit hat goed 25% fan de Nederlanners tusken de 25 en 65 jier in hbû- of uni
versitêre oplieding. Yn Fryslàn wenje relatyf wat minder minsken (sa'n 20%)
mei in hegere oplieding. 38 It opliedingsnivo fan de Fryske wethàlders leit
hjoed de dei, sa litte de sifers sjen, dan ek moai wat heger as dy fan de Friezen
yn it algemien.

Mar twa fan de tsjintwurdige wethàlders hawwe allinne legere skoalle of
in legere beropsoplieding hàn. Goed in tredde part fan de wethàlders yn it
ûndersyk hat in middelbere beropsoplieding, wylst mar leafst 31 (44%) fan de
Fryske wethàlders yn it ûndersyk in hegere beropsoplieding afsluten hat. Tret
tjin wethàlders (18%) hawwe in universitêre stûdzje dien. Wethàlders mei in
akademyske oplieding binne net allinne yn de gruttere gemeenten, dat wol
sizze mei mear as 18.000 ynwenners, te finen, mar ek yn twa gemeenten mei

134



Skaaimerken en startpunten fan wethâlders yn Fryslân 

minder as 12.000 ynwenners. Yn fiif lytsere gemeenten mei elk minder as 
12.000 ynwenners, bestiet it lest folge ûnderwiis fan de wethâlders út middel-
ber beropsûnderwiis of leger. De útkomsten befêstigje dêrmei nochris it ear-
der lanlik fêststelde gearhingjen tusken de grutte fan de gemeente en it oplie-
dingsnivo fan de wethâlders. 

Tabel 4 Heechste oplieding en grutte gemeente (yn absolute tallen) 

Gemeente 

< 12.000 
12.000-18.000 
> 18.000 
Mei- elkoar 

Heechste oplieding 

lû/lbû 

1 
1 

-
2 

mafû/hafû/ 
mbû 

8 

-
11 
19 

twû/at/ 
gymn 

3 
1 
2 
6 

hbû 

7 
8 
16 
31 

universit 

2 
1 
10 
13 

Mei-
elkoar 

21 
11 
39 
71 

As de folge oplieding fierders set wurdt njonken it partijlidmaatskip, dan kin 
fêststeld wurde dat it opliedingsnivo ûnder de PvdA-wethâlders it heechst is. 
Under it skift 'oare partijen', dat wol sizze net it CDA en de VVD, is it oplie
dingsnivo wat leger. 

3.4Berop 
De (eardere) beroppen fan de wethâlders yllustrearje de maatskiplike fer-
oarings sa't dy der de léste fjirtich jier west hawwe. Sa makket in oersjoch yn 
de Leeuwarder Courant fan sawat fjirtich jier ferlyn dúdlik dat ûnder de 101 
Fryske wethâlders, sa't dy yn septimber 1966 keazen waarden, de primêre 
sektor noch goed fertsj int würdige wie. Doe besetten 23 feehâlders, twa 
restende feehâlders, in hinneboer, in fisker en in âld-fisker, en fjouwer bou-
boeren in wethâlderssit.39 De oanwêzigens fan de agraryske sektor yn de doe-
tiidske kolleezjes fan boargemaster en wethâlders hat fansels sawol te krijen 
mei de omfang fan dy sektor yn de maatskippij fan sawat fjirtich jier ferlyn, as 
ek mei it bestean fan it grutter tal lytsere plattelânsgemeenten as nei 1983 it 
gefal is. Krekt yn dat skift fan gemeenten waard it wethâlderskip f aak kombi-
nearre mei it boer-wêzen.40 Fierders fertsjinnen fjouwer fan de doetiidske 
wethâlders har brea yn in molkfabryk, en wiene der in ierappelkontroleur, in 
timmerman, in mitselder, in houtbewurker en twa skilders ûnder de wethâl
ders te finen. Dêrfoaroer wie der, oars as tsjintwurdich, mar ien (kweekskoal-
le-)learaar dy't as wethâlder fungearre. Ek in tsiental selsstannige beroppen 
lykas in printer, winkelman, bakker, slachter en boekhanneler, binne ûnder de 
wethâlders fan dy dagen te finen. Under de tsjintwurdige wethâlders binne 
noch sân boeren te finen, en ek in bakker, in fotohanler, in hoareka- ûndernim-
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minder as 12.000 ynwenners. Yn fiif 1ytsere gemeenten mei elk minder as
12.000 ynwenners, bestiet it 1êst folge ûnderwiis fan de wethàlders tit middel
ber beropsûnderwiis of leger. De titkomsten befêstigje dêrmei nochris it ear
der lanlik fêststelde gearhingjen tusken de grutte fan de gemeente en it oplie
dingsnivo fan de wethàlders.

Tabel 4 Heechste oplieding en grutte gemeente (yn absolute tallen)

Gemeente Heechste oplieding Mei-

elkoar

lûllbû mafûlhafû/ twû/at/ hbû universit

mbû gymn

< 12.000 1 8 3 7 2 21

12.000- 18.000 1 - 1 8 1 11

> 18.000 - 11 2 16 10 39

Mei- elkoar 2 19 6 31 13 71

As de folge oplieding fierders set wurdt njonken it partijlidmaatskip, dan kin
fêststeld wurde dat it opliedingsnivo ûnder de PvdA-wethàlders it heechst is.
Vnder it skift 'oare partijen', dat wol sizze net it CDA en de VVD, is it oplie
dingsnivo wat leger.

3.4 Berop
De (eardere) beroppen fan de wethàlders yllustrearje de maatskiplike fer
oarings sa't dy der de 1êste fjirtich jier west hawwe. Sa makket in oersjoch yn
de Leeuwarder Courant fan sawat fjirtich jier ferlyn dtidlik dat ûnder de 101
Fryske wethàlders, sa't dy yn septimber 1966 keazen waarden, de primêre
sektor noch goed fertsjintwurdige wie. Doe besetten 23 feehàlders, twa
rêstende feehàlders, in hinneboer, in fisker en in àld-fisker, en fjouwer bou
boeren in wethàlderssit. J9 De oanwêzigens fan de agraryske sektor yn de doe
tiidske kolleezjes fan boargemaster en wethàlders hat fansels sawol te krijen
mei de omfang fan dy sektor yn de maatskippij fan sawat fjirtich jier ferlyn, as
ek mei it bestean fan it grutter tallytsere p1attelànsgemeenten as nei 1983 it
gefal is. Krekt yn dat skift fan gemeenten waard it wethàlderskip faak kombi
nearre mei it boer-wêzen.40 Fierders fertsjinnen fjouwer fan de doetiidske
wethàlders har brea yn in molkfabryk, en wiene der in ierappelkontroleur, in
timmerman, in mitse1der, in houtbewurker en twa skilders ûnder de wethà1
ders te finen. Dêrfoaroer wie der, oars as tsjintwurdich, mar ien (kweekskoa1
le-)learaar dy't as wethàlder fungearre. Ek in tsiental selsstannige beroppen
lykas in printer, winkelman, bakker, slachter en boekhanneler, binne ûnder de
wethàlders fan dy dagen te finen. Vnder de tsjintwurdige wethàlders binne
noch sàn boeren te finen, en ek in bakker, in fotohanIer, in hoareka- ûndemim-
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mer en in suveldirekteur. It tal wethâlders mei in beropseftergrûn yn it ûnder-
wiis is dêrfoaroer mei op dit stuit tolve tanommen. Ek fierders folget it Fryske 
wethâlderskorps de lanlike ûntjouwing, as sjoen wurdt nei de 17 wethâlders mei 
in beropseftergrûn as amtner of semy-amtner. Dat nimt net wei dat krekt de 
helte fan de wethâlders yn it ûndersyk in eftergrûn yn de partikuliere sektor hat. 

Spitigernôch misse de sifers 
Grafyk 3 Beropseftergrûn yn % fan alle Nederlânske wethâlders, 

mar as der ferlike wurdt mei it 
bysûndere skift fan wethâlders dat 
yn 2002 fan buten de ried oanlut-
sen is, dan is it opmerklik te 
neamen dat Fryslân faker in 
wethâlder mei in eftergrûn yn de 
partikuliere sektor hat as de 26% 
dy't op dat mêd jildt foar de 
wethâlders dy't yn de rest fan 
Nederlân yn 2002 fan buten de ried 
oanlutsen binne.41 It is ek mear as 
de 36% fan de Nederlânske 

• oerheid • semy-oerheid wethâlders dy't neffens resint 
• partikulier f j kombinaasjes ûndersyk út it bedriuwslibben 

ôfkomstich is.42 En it is ek mear as 
de 43% Fryske gemeenteriedsle-

den, dy't, neffens in ûndersyk fan VNO-NCW út 1997, út de partikuliere sek
tor kaam.43 Mar it is minder as de 61% fan de wethâlders dy't neffens de 
VNG-enkête fan 1968 in frij berop hie, selsstannich ûndernimmer of al pen-
sjo-nearre wie. Dyselde enkête makket ek dúdlik dat doe 39% fan de ûnder-
frege wethâlders foar of ûnder it wethâlderskip yn leantsjinst wie.44 

As de hjoeddeiske wethâlders ferlike wurde mei dy fan sawat fjirtich jier 
ferlyn, mei trouwens net ferjitten wurde dat de trochsneed grutte fan de 
gemeenten nei de gemeentlike weryndieling sa't dy op 1 jannewaris 1984 
yngie, tanommen is. It tal füll rôme-wethâlders is dêrmei ek tanommen. 

3.5Wenplak 
Ik haw ek sjoen nei it berteplak, wenplak en foarlêste wenplak fan de wethâl
ders, om nei te gean oft wethâlders mooglik foaral rekrutearre wurde út nije 
ynwenners fan de gemeente of provinsje. Sa't grafyk 4 sjen lit, heart goed 
28% fan de ûnderfrege wethâlders ta it skift dat al lang yn de gemeente wen
net. Ek 28% fan de wethâlders hat altiten yn Fryslân wenne, mar net altiten yn 
de hjoeddeiske wengemeente. Dy oare gemeente is yn dy gefallen trouwens 
faak de buorgemeente fan de aktuele wengemeente. Fan de wethâlders yn it 
ûndersyk is 22% buten Fryslân berne, trijefearn fan dat persintaasje is net yn it 
Noarden berne. Fan de wethâlders hat goed 42% as folwoeksene buten 
Fryslân wenne. De CDA-wethâlders wenje trochinoar it langst yn it hjoed-
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mer en in suveldirekteur. It tal wethàlders mei in beropseftergrûn yn it ûnder
wiis is dêrfoaroer mei op dit stuit tolve tanommen. Ek fierders folget it Fryske
wethàlderskorps de lanlike ûntjouwing, as sjoen wurdt nei de 17 wethàlders mei
in beropseftergfÛn as amtner of semy-amtner. Dat nimt net wei dat krekt de
helte fan de wethàlders yn it ûndersyk in eftergfÛn yn de partikuliere sektor hat.

Spitigernóch misse de sifers
fan alle Nederlànske wethàlders,
mar as der ferlike wurdt mei it
bysûndere skift fan wethàlders dat
yn 2002 fan bûten de ried oanlut
sen is, dan is it opmerklik te
neamen dat Fryslàn faker in
wethàlder mei in eftergfÛn yn de
partikuliere sektor hat as de 26%
dy't op dat mêd jildt foar de
wethàlders dy't yn de rest fan
Nederlàn yn 2002 fan bûten de ried
oanlutsen binne. It is ek mear as
de 36% fan de Nederlànske
wethàlders dy't neffens resint
ûndersyk ût it bedriuwslibben
ófkomstich is.42 En it is ek mear as
de 43% Fryske gemeenteriedsle

den, dy't, neffens in ûndersyk fan VNO-NCWût 1997, ût de partikuliere sek
tor kaam.43 Mar it is minder as de 61 % fan de wethàlders dy't neffens de
VNG-enkête fan 1968 in frij berop hie, selsstannich ûndernimmer of al pen
sjo-nearre wie. Dyselde enkête makket ek dûdlik dat doe 39% fan de ûnder
frege wethàlders foar ofûnder it wethàlderskip yn leantsjinst wie.44

As de hjoeddeiske wethàlders ferlike wurde mei dy fan sawat fjirtich jier
ferlyn, mei trouwens net ferjitten wurde dat de trochsneed grutte fan de
gemeenten nei de gemeentlike weryndieling sa't dy op 1 jannewaris 1984
yngie, tanommen is. It talfull time-wethàlders is dêrmei ek tanommen.

3.5 Wenplak
Ik haw ek sjoen nei it berteplak, wenplak en foarlêste wenplak fan de wethàl
ders, om nei te gean oft wethàlders mooglik foaral rekrutearre wurde ût nije
ynwenners fan de gemeente of provinsje. Sa't grafyk 4 sjen lit, heart goed
28% fan de ûnderfrege wethàlders ta it skift dat allang yn de gemeente wen
net. Ek 28% fan de wethàlders hat altiten yn Fryslàn wenne, mar net aItiten yn
de hjoeddeiske wengemeente. Dy oare gemeente is yn dy gefallen trouwens
faak de buorgemeente fan de aktuele wengemeente. Fan de wethàlders yn it
ûndersyk is 22% bûten Fryslàn berne, trijefearn fan dat persintaasje is net yn it
Noarden berne. Fan de wethàlders hat goed 42% as folwoeksene bûten
Fryslàn wenne. De CDA-wethàlders wenje trochinoar it langst yn it hjoed-
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deiske wenplak, dat wol sizze goed tritich jier, wylst PvdA-wethâlders dat 
mei goed tweintich jier it koartst dogge. Trochinoar wenje de wethâlders goed 
28,5 jier yn har wenplak. De meast honkfêste wethâlder wennet al sûnt 1938 
yn syn wenplak, de koartst yn it hjoeddeiske wenplak wenjende wethâlder 
docht dat sûnt 1999. Dat CDA-wethâlders honkfêster lykje te wezen as dy fan 
oare partijen, komt mei, om't tsien fan de wethâlders fan dy partij nei har 
achttjinde jier, en yn in pear gefallen har hiele libben, altiten yn ien en deselde 
gemeente wenne hawwe. De VVD en de lokale partijen hawwe respektivelik 
trije en fjouwer foarbylden fan in selde honkfêstens, mar dêr moat by oanteke-

ne wurde, dat dêr trije eilanner 
Grafyk 4 Wenkarriêre fan wethâlders yn % wethâlders ûnder binne; de 

eilanners litte mooglik dochs 
wat in oare romtlike mobiliteit 
sjen as de minsken dy't op de 
fêste wâl hikke en tein binne. 
De PvdA hat twa wethâlders 
dy't min fan in soad nocht oan 
ferfarren betichte wurde kinne. 

Sa't ik hjirfoar al oanjoech, hat 
goed 42% fan de wethâlders yn 

• Gemeente Q Rest Fryslân a l l e ê e f a l l e n n e i ' e n y n g u o n 

• RestNoarden • Rest Nederlân gefallen ek foar, it achttjinde 
libbensjier in skoft buten Frys

lân wenne. Sawat in tredde part fan dat persintaazje hat dat yn Drinte of 
Grinslân dien. Yn hoefier oft dy sifers oars of mooglik deselden binne as dy 
fan de wethâlders fierder yn Nederlân, kin net oanjûn wurde, om't dy sifers 
der net binne. 

3.6 Politike warberens 
In wethâlderskip duorret yn Nederlân trochinoar twa à trije riedsperioaden. 
Yn Fryslân binne 33 (47%) wethâlders, dat wol sizze in lytse helte fan de 
wethâlders dy't yn 2002 keazen en yn it ûndersyk opnommen binne, nij yn it 
amt fan wethâlder.45 Dat is krekt wat mear as de 41% nije wethâlders yn it lan-
lik ûndersyk fan ein 2003 fan de Begeleidingscommissie Dualisme.46 Acht 
Fryske wethâlders (11%) hawwe al earder koart ûnderfming opdien, om't se 
yn de rin fan de foarige sittingsperioade wethâlder wurden binne. Achttjin 
wethâlders (23%) binne yn 2002 mei har twadde sittingstermyn út ein set en 
14 wethâlders wienen foar 1998 al wethâlder, mei dêrûnder tsien wethâlders 
dy't yn 2002 mei har tredde sittingstermyn begûn binne en twa wethâlders 
dy't yn 2002 mei har fjirde sittingsperioade út ein set binne. Grafyk 5 lit sjen 
dat 33 wethâlders yn 2002 yn it amt fan wethâlder út ein set binne. Fjou-
werentweintich wethâlders hawwe tusken de ien en fiif jier ûnderfming, 11 
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deiske wenplak, dat wol sizze goed tritich jier, wylst PvdA-wethàlders dat
mei goed tweintich jier it koartst dogge. Trochinoar wenje de wethàlders goed
28,5 jier yn har wenplak. De meast honkfêste wethàlder wennet al sûnt 1938
yn syn wenplak, de koartst yn it hjoeddeiske wenplak wenjende wethàlder
docht dat sûnt 1999. Dat CDA-wethàlders honkfêster lykje te wêzen as dy fan
oare partijen, komt mei, om't tsien fan de wethàlders fan dy partij nei har
achttjinde jier, en yn in pear gefallen har hiele libben, altiten yn ien en deselde
gemeente wenne hawwe. De VVD en de lokale partijen hawwe respektivelik
trije en fjouwer foarbylden fan in selde honkfêstens, mar dêr moat by oanteke-

ne wurde, dat dêr trije eilanner
Grafyk 4 Wenkarriêrefan wethàlders yn % wethàlders ûnder binne; de

eilanners litte mooglik dochs
wat in oare romtlike mobiliteit
sjen as de minsken dy't op de
fêste wàl hikke en tein binne.
De PvdA hat twa wethàlders
dy't min fan in soad nocht oan
ferfarren betichte wurde kinne.

Sa't ik hjirfoar al oanjoech, hat
goed 42% fan de wethàlders yn
alle gefallen nei, en yn guon
gefallen ek foar, it achttjinde
libbensjier in skoft bûten Frys

làn wenne. Sawat in tredde part fan dat persintaazje hat dat yn Drinte of
Grinslàn dien. Yn hoefier oft dy sifers oars of mooglik deselden binne as dy
fan de wethàlders fierder yn Nederlàn, kin net oanjûn wurde, om't dy sifers
der net binne.

3.6 Politike warberens
In wethàlderskip duorret yn Nederlàn trochinoar twa à trije riedsperioaden.
Yn Fryslàn binne 33 (47%) wethàlders, dat wol sizze in lytse helte fan de
wethàlders dy't yn 2002 keazen en yn it ûndersyk opnommen binne, nij yn it
amt fan wethàlder.45 Dat is krekt wat mear as de 41 % nije wethàlders yn it lan
lik ûndersyk fan ein 2003 fan de Begeleidingscommissie Dualisme.46 Acht
Fryske wethàlders (Il %) hawwe al earder koart ûnderfining opdien, om't se
yn de rin fan de foarige sittingsperioade wethàlder wurden binne. Achttjin
wethàlders (23%) binne yn 2002 mei har twadde sittingstermyn ut ein set en
14 wethàlders wienen foar 1998 al wethàlder, mei dêrûnder tsien wethàlders
dy't yn 2002 mei har tredde sittingstermyn begûn binne en twa wethàlders
dy't yn 2002 mei har fjirde sittingsperioade ut ein set binne. Grafyk 5 lit sjen
dat 33 wethàlders yn 2002 yn it amt fan wethàlder ut ein set binne. Fjou
werentweintich wethàlders hawwe tusken de ien en fiif jier ûnderfining, 11
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Grafyk 5 Underfining fan de wethâlders keazen yn 2002 ynjierren en absolu
te tallen 
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De konklúzje kin wêze dat in 
foarnaam part fan de Fryske 
wethâlders yn 2002 foar it 
earst mei syn amt begûn is, 

mar dat soks net sizze wol dat it om kolleezjes sûnder underfining giet, sjoen 
de wethâlders dy't mei in twadde of sels tredde perioade as wethâlder út ein 
set binne en de wethâlders dy't al earder en/of koarter de nedige underfining 
yn it amt opdien hawwe. Der kin soms hastich in ein oan in wethâlderskip 
komme, mar dêrfoaroer komt in nije wethâlder ornaris net út it politike neat 
wei. Faak giet dêr ommers in langere tiid fan politike warberens oan foarôf. 
Sa hat goed 32% fan de respondinten sûnt 1998 riedslid west. Sawat 20% hat 
twa riedsperioaden as riedslid underfining opdien en 14% is al folksfertsjint-
wurdiger sûnt 1990. In fjirde part hat sels langer as tolve jier lid fan de ried 
west. Seis fan de respondinten binne wethâlder wurden sûnder dêrfoar under
fining as riedslid opdien te hawwen. 

Ik haw yn de enkête ek frege hoe lang oft de wethâlders al polityk warber 
binne. Dat is faak langer as de begjinjierren fan allinne it wethâlder- of rieds-
lidmaatskip sjen litte. Faak giet it om underfining yn de pleatslike ôfdieling 
fan de oanbelangjende politike partij. Sa is mear as de helte (67,5%) fan de yn 
2002 foar it earst beneamde wethâlders langer as fjouwer jier polityk warber. 

Konkludearjend kin sein wurde dat de politike underfining fan de Fryske 
wethâlders yn it algemien grutter is as dat allinne it begjinjier fan it wethâl
derskip tinken docht. Boppedat soarget de earder opdiene riedsûnderfining yn 
de measte gefallen der ek foar dat de nije wethâlder net hielendal frjemdling is 
yn it bestjoerlik gemeentlik Jeruzalem. 

3.7Tiidsbeslach 
As it om de tiid giet dy't it wethâlderskip freget, moat yn it foarste plak 
opmurken wurde dat yn de rjochtsposysjeregeling foar politike amtsdragers in 
ûnderskied makke wurdt tusken de gemeenten mei mear en dy mei minder as 
18.000 ynwenners. Yn it earste gefal leit de tiidbestegingsnoarm op 100%; yn 
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De konklûzje kin wêze dat in
foarnaam part fan de Fryske
wethàlders yn 2002 foar it
earst mei syn amt begûn is,

mar dat soks net sizze wol dat it om kolleezjes sûnder ûnderfining giet, sjoen
de wethàlders dy't mei in twadde of seIs tredde perioade as wethàlder ût ein
set binne en de wethàlders dy't al earder en/of koarter de nedige ûnderfining
yn it amt opdien hawwe. Der kin soms hastich in ein oan in wethàlderskip
komme, mar dêrfoaroer komt in nije wethalder ornaris net ût it politike neat
wei. Faak giet dêr ommers in langere tiid fan politike warberens oan foar6f.
Sa hat goed 32% fan de respondinten sûnt 1998 riedslid west. Sawat 20% hat
twa riedsperioaden as riedslid ûnderfining opdien en 14% is al folksfertsjint
wurdiger sûnt 1990. In fjirde part hat seIs langer as tolve jier lid fan de ried
west. Seis fan de respondinten binne wethalder wurden sûnder dêrfoar ûnder
fining as riedslid opdien te hawwen.

Ik haw yn de enkête ek frege hoe lang oft de wethàlders al polityk warber
binne. Dat is faak langer as de begjinjierren fan allinne it wethàlder- of rieds
lidmaatskip sjen litte. Faak giet it om ûnderfining yn de pleatslike 6fdieling
fan de oanbelangjende politike partij. Sa is mear as de helte (67,5%) fan de yn
2002 foar it earst beneamde wethàlders langer as fjouwer jier polityk warber.

Konkludearjend kin sein wurde dat de politike ûnderfining fan de Fryske
wethalders yn it algemien grutter is as dat allinne it begjinjier fan it wethàl
derskip tinken docht. Boppedat soarget de earder opdiene riedsûnderfining yn
de measte gefallen der ek foar dat de nije wethàlder net hielendal frjemdling is
yn it bestjoerlik gemeentlik Jeruzalem.

3.7 Tiidsbeslach
As it om de tiid giet dy't it wethalderskip freget, moat yn it foarste plak
opmurken wurde dat yn de rjochtsposysjeregeling foar politike amtsdragers in
ûnderskied makke wurdt tusken de gemeenten mei mear en dy mei minder as
18.000 ynwenners. Yn it earste gefalleit de tiidbestegingsnoarm op 100%; yn
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it leste gefal leit dyselde noarm op 75%. Dat léste persintaazje is lykwols 90% 
as in gemeente mei in ynwennertal tusken de 6.000 en 18.000, mar twa 
wethâlders hat. Hat sa'n gemeente trije wethâlders, dan leit de formele tiid-
bestegingsnoarm op 60%.47 

Fan de 91 Fryske wethâlders arbeidzje 51 yn in gemeente mei mear as 
18.000 ynwenners. Foar de wethâlders fan dy gemeenten wurdt fan in füll 
r/me-wethâlderskip útgien. De oare 40 wethâlders beklaaie it amt yn in 
gemeente mei minder as 18.000 ynwenners. Fiif gemeenten út it léste skift 
hawwe elk trije wethâlders, dy't mei in offisjele tiidbestegingsnoarm fan 60% 
te krijen hawwe. Sa't tabel 1 oanjout, arbeidzje 39 fan de yn it ûndersyk 
opnommen wethâlders yn in gemeente mei mear as 18.000 ynwenners. Alve 
wethâlders binne warber yn in gemeente mei in ynwennertal fan tusken de 
12.000 en 18.000 en 21 wethâlders bestjoere in gemeente mei minder as 
12.000 ynwenners. 

Yn it ûndersyk is frege nei it tal oeren dat it wethâlderskip werklik freget. 
De antwurden litte sjen dat wethâlders yn gemeenten mei minder as 12.000 
ynwenners it faakst mei in wurkwike fan minder as fjirtich oeren takinne. Yn 
de grutste gemeenten neame mar trije wethâlders dat hja minder as fjirtich 
oeren wyks arbeidzje. Dêrfoaroer hawwe 32 wethâlders út de grutste gemeen
ten wyks mear as fjirtich oeren nedich om it wurk dwaan te kinnen. Yn de lyt-
ste en de gemeenten fan tusken de 12.000 en 18.000 ynwenners, is dat elk foar 
trije wethâlders it gefal. Dat is dochs opmerklik, want tweintich jier ferlyn 
waard krekt ferwachte dat de füll ft'me-wethâlders yn middelgrutte gemeenten 
net langer oerbelêste wêze soenen.48 

Grafyk 6 Oeren wyks de wethâlder nei grutte fan de gemeente yn absolute tal
len 
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it lêste gefalleit dyselde noarm Op 75%. Dat lêste persintaazje is lykwols 90%
as in gemeente mei in ynwennertal tusken de 6.000 en 18.000, mar twa
wethàlders hat. Hat sa'n gemeente trije wethàlders, dan leit de formele tiid
bestegingsnoarm op 60%.47

Fan de 91 Fryske wethàlders arbeidzje 51 yn in gemeente mei mear as
18.000 ynwenners. Foar de wethàlders fan dy gemeenten wurdt fan in ful!
time-wethàlderskip utgien. De oare 40 wethàlders beklaaie it amt yn in
gemeente mei minder as 18.000 ynwenners. Fiif gemeenten ut it lêste skift
hawwe elk trije wethàlders, dy't mei in offisjele tiidbestegingsnoarm fan 60%
te krijen hawwe. Sa't tabel 1 oanjout, arbeidzje 39 fan de yn it ûndersyk
opnommen wethàlders yn in gemeente mei mear as 18.000 ynwenners. Alve
wethàlders binne warber yn in gemeente mei in ynwennertal fan tusken de
12.000 en 18.000 en 21 wethàlders bestjoere in gemeente mei minder as
12.000 ynwenners.

Yn it ûndersyk is frege nei it tal oeren dat it wethàlderskip werklik freget.
De antwurden litte sjen dat wethàlders yn gemeenten mei minder as 12.000
ynwenners it faakst mei in wurkwike fan minder as fjirtich oeren takinne. Yn
de grutste gemeenten neame mar trije wethàlders dat hja minder as fjirtich
oeren wyks arbeidzje. Dêrfoaroer hawwe 32 wethàlders ut de grutste gemeen
ten wyks mear as fjirtich oeren nedich om it wurk dwaan te kinnen. Yn de lyt
ste en de gemeenten fan tusken de 12.000 en 18.000 ynwenners, is dat elk foar
trije wethàlders it gefal. Dat is dochs opmerklik, want tweintich jier ferlyn
waard krekt ferwachte dat deful! time-wethàlders yn middelgrutte gemeenten
net langer oerbelêste wêze soenen.48

Grafyk 6 Oeren wyks de wethálder nei grutte fan de gemeente yn absolute tal
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Mei-elkoar 13 wethâlders sizze mei in wurkwike fan fjirtich oeren ta te kin
nen. Dêrûnder binne seis wethâlders yn de lytste gemeenten te finen en fjou-
wer yn de grutste gemeenten. Dy útkomst is net echt ferrassend, om't men, 
sjoen de offisjele tiidbestegingsnoarm en de dêrmei gearhingjende belean-
ning, ferwachtsje kin dat in wethâlder yn de lytste gemeenten minder tiid foar 
it wethâldersamt nedich hat as syn of har kollega yn de grutste gemeenten. De 
útslach is lykwols opmerklik as men betinkt dat yn de measte lytste gemeen
ten, dy mei minder as 12.000 ynwenners. it kolleezje fan boargemaster en 
wethâlders mar twa wethâlders telt, dy't yn prinsipe in bredere beliedspor-
tefúlje hawwe as har kollega's yn de grutste gemeenten, dy't it wurk no ienris 
oer in grutter tal wethâlders ferdiele kinne. Mar yn de grutste gemeenten 
binne de op te lossen problemen fansels ek justjes f aker krekt wat dreger. 

4. Startpunten fan de Fryske wethâlders 

4.1 Dualisme 
De wethâlders yn it ûndersyk hearre ta de earste lichting dy't te krijen hat mei 
de duale opset fan it gemeentebestjoer. Doe't op 7 maart 2002 mei de Wet 
duali sering gemeentebestuur (Stb. 2002, 111) de Gemeentewet wizige waard, 
wie in skieding yn posysjes en foech fan it kolleezje fan boargemaster en 
wethâlders en de gemeenteried in feit. It kolleezje fan B en W bestjoert en de 
gemeenteried jout dêr tenei it ramt foar oan, kontrolearret en fertsjintwurdiget 
de boargers. De wethâlder makket net allinne gjin diel mear út fan de ried, 
mar ek syn oanwêzigens by rieds-, kommisje- en fraksjegearkomsten sprekt 
net langer fansels.49 

Twa jier nei de ynfiering fan de duale opset jout de Nederlânske wethâlder 
yn trochsneed it rapportsifer 5,3 oan de nije opset. In goed fjirde part fan de 
wethâlders jout in rapportsifer fan sels in 4 of noch leger en in lyts fjirde part 
jout in 7 of heger.50 

Yn myn ûndersyk haw ik de wethâlders frege nei it grutste foar- en neidiel 
fan de nije opset. De nije helderens yn posysjes wurdt yn ferskillende bewur-
dingen troch 24 wethâlders as foarnaamste foardiel oanjûn. In bettere beslút-
foarming troch it kolleezje sil it resultaat wêze, sa tinke 7 wethâlders en 13 
wethâlders tinke dat foaral de ried better funksjonearje sil. Mar leafst 16 
wethâlders ferwachtsje alhiel gjin foardielen fan de nije duale opset! 

De fraach wat as grutste neidiel fan de dualisearring sjoen wurde kin, 
wurdt troch 21 wethâlders beändere mei te wizen op de te ferwachtsjen te 
grutte kleau tusken ried en kolleezje fan B en W. Seis wethâlders wize op de 
hege kosten en de tanimmende burokrasy. Mear as 20 wethâlders sjogge aller-
hanne beswieren, mar wize dochs foaral op de ûnfoldwaande mooglikheden 
foar de ried om syn funksje wiermeitsje te kinnen. Trije wethâlders ferwach
tsje gjin neidielen fan it dualisme. 

Konkludearjend moat sein wurde, dat it dualisme nochal wat krityk en be-
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Mei-elkoar 13 wethàlders sizze mei in wurkwike fan fjirtich oeren ta te kin
nen. Dêrûnder binne seis wethàlders yn de lytste gemeenten te finen en fjou
wer yn de grutste gemeenten. Dy utkomst is net echt ferrassend, om't men,
sjoen de offisjele tiidbestegingsnoarm en de dêrmei gearhingjende belean
ning, ferwachtsje kin dat in wethàlder yn de lytste gemeenten minder tiid foar
it wethàldersamt nedich hat as syn of har kollega yn de grutste gemeenten. De
ûtslach is lykwols opmerklik as men betinkt dat yn de measte lytste gemeen
ten, dy mei minder as 12.000 ynwenners, it kolleezje fan boargemaster en
wethàlders mar twa wethàlders telt, dy't yn prinsipe in bredere beliedspor
tefûlje hawwe as har kollega's yn de grutste gemeenten, dy't it wurk no ienris
oer in grutter tal wethàlders ferdiele kinne. Mar yn de grutste gemeenten
binne de op te lossen problemen fansels ekjustjes faker krekt wat dreger.

4. Stánpuntenjan de Fryske wethálders

4.1 Dualisme
De wethàlders yn it ûndersyk hearre ta de earste lichting dy't te krijen hat mei
de duale opset fan it gemeentebestjoer. Doe't op 7 maart 2002 mei de Wet
dualisering gemeentebestuur (Stb. 2002, 111) de Gemeentewet wizige waard,
wie in skieding yn posysjes en foech fan it kolleezje fan boargemaster en
wethàIders en de gemeenteried in feit. It kolleezje fan B en W bestjoert en de
gemeenteried jout dêr tenei it ramt foar oan, kontrolearret en fertsjintwurdiget
de boargers. De wethàlder makket net allinne gjin diel mear ût fan de ried,
mar ek syn oanwêzigens by rieds-, kommisje- en fraksjegearkomsten sprekt
net langer fansels. 49

Twa jier nei de ynfiering fan de duale opset jout de Nederlànske wethàlder
yn trochsneed it rapportsifer 5,3 oan de nije opset. In goed fjirde part fan de
wethàlders jout in rapportsifer fan seIs in 4 of noch leger en in lyts fjirde part
jout in 7 ofheger. so

Yn myn ûndersyk haw ik de wethàlders frege nei it grutste foar- en neidiel
fan de nije opset. De nije helderens yn posysjes wurdt yn ferskillende bewur
dingen troch 24 wethàlders as foamaamste foardiel oanjûn. In bettere beslût
foarming troch it kolleezje sil it resultaat wêze, sa tinke 7 wethàlders en 13
wethàlders tinke dat foaral de ried better funksjonearje si!. Mar leafst 16
wethàlders ferwachtsje alhiel gjin foardielen fan de nije duale opset!

De fraach wat as grutste neidiel fan de dualisearring sjoen wurde kin,
wurdt troch 21 wethàlders beändere mei te wizen op de te ferwachtsjen te
grutte kleau tusken ried en kolleezje fan B en W. Seis wethàlders wize op de
hege kosten en de tanimmende burokrasy. Mear as 20 wethàlders sjogge aller
hanne beswieren, mar wize dochs foaral op de ûnfoldwaande mooglikheden
foar de ried om syn funksje wiermeitsje te kinnen. Trije wethàlders ferwach
tsje gjin neidielen fan it dualisme.

Konkludearjend moat sein wurde, dat it dualisme nochal wat krityk en be-
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swieren by de sittende wethâlders opropt. It is moai dat de ferantwurdlikhe-
den en it foech fan respektivelik ried en kolleezje fan B en W tenei helder 
binne, mar tagelyk wurdt faker as ien kear de freze foar in te grutte kleau tus-
ken oan de iene kant de wethâlder en oan de oare kant de gemeenteried en/of 
de fraksje útsprutsen. Dat smyt de fraach op yn hoefier oft de yntroduksje fan 
it dualisme genôch rekken holden hat mei it deistich bedriuw fan de gemeen-
tepolityk. 

4.2 Wethâlder fan buten de ried 
Ien fan de eleminten yn de duale opset fan it gemeentebestjoer bestiet út de 
mooglikheid om, oars as earder, in wethâlder fan buten de gemeenteried oan 
te lûken. It entûsjasme foar dy nije mooglikheid liket yn Fryslân, mei noch 
mar ien eksterne wethâlder, net al te grut te wezen. Mar dat kin feroarje as de 
skieik keazen boargemaster in sintrale rol yn de lokale kolleezjefoarming kri-
get.51 Nei de gemeenteriedsferkiezings fan 2002 hawwe 100 (fan de 435) 
gemeenten yn Nederlân mei-elkoar 117 wethâlders fan buten de ried be-
neamd. Lytsere partijen as D66 en de ChristenUnie hawwe derby relatyf faker 
in berop op in net-riedslid dien as bygelyks it CDA en de PvdA. Lokale partij
en hawwe dat noch faker dien.52 

Oan de Fryske wethâlders is de stelling foarlein: 'In wethâlder moat fan 
buten de gemeenteried oanlutsen wurde'. Sawat 60% fan de wethâlders is it 
net mei dy stelling iens, wylst goed 36% gjin oardiel hat. De wethâlders út it 
skift 'oare partijen' binne it, opmerklik sjoen de praktyk yn de rest fan 
Nederlân, relatyf it faakst net mei de stelling iens, wylst de twivel ûnder 
PvdA-wethâlders it grutst is. CDA-wethâlders binne it yn grutte mearderheid 
net mei de stelling iens. Mar trije wethâlders, in CDA-er, in PvdA-er en 
immen út de 'oare partijen', binne it mei de stelling iens. Mooglik hat it abso
lute karakter fan de stelling, krekt as soe der net langer plak foar in wethâlder 
út de gemeenteried wêze kinne, yn dit stik ferkeard útwurke. It is dan ek de 
fraach oft op grûn fan de útkomst bredere konklúzjes oer de opfetting fan de 
Fryske wethâlders oangeande it oanlûken fan wethâlders lutsen wurde kinne. 

4.3 Groei fan de gemeente 
It ynwennertal fan in gemeente is om mear as ien reden in hot issue. Dat is net 
allinne om't groei soms foar bloei oansjoen wurdt, mar foaral om't it faak om 
ie hurde needsaak giet om allerhanne mienskipsfoarsjennings oerein te hal
den. En dat is nedich om de wenkwaliteit te behâlden of te ferbetterjen en om 
:n rol spylje te kinnen as it om it realisearjen fan wurkgelegenheid yn de 
gemeente giet. It belied op it mêd fan de romtlike oardering, dêr't de sprieding 
fan de befolking in part fan is, heart ta ien fan de kearntaken fan de oerheid. 
De gemeente spilet op dat punt ek in wichtige rol. Mei it each op it nije pro-
vinsjale streekplan foar de jierren 2005-2015 hawwe deputearre steaten fan 
Fryslân begjin 2004 in kadernota 'Om de kwaliteit fan de romte' útbrocht.53 

Yn dy nota wurdt ynset op in konsintraasje fan ferstedsking, wenjen, wurk en 
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swieren by de sittende wethàlders opropt. It is moai dat de ferantwurdlikhe
den en it foech fan respektivelik ried en kolleezje fan B en W tenei helder
binne, mar tagelyk wurdt faker as ien kear de freze foar in te grutte kleau tus
ken oan de iene kant de wethàlder en oan de oare kant de gemeenteried enlof
de fraksje utsprutsen. Dat smyt de fraach op yn hoefier oft de yntroduksje fan
it dualisme gen6ch rekken holden hat mei it deistich bedriuw fan de gemeen
tepolityk.

4.2 Wethàlder fan bûten de ried
len fan de eleminten yn de duale opset fan it gemeentebestjoer bestiet ut de
mooglikheid om, oars as earder, in wethàlder fan bûten de gemeenteried oan
te lûken. It entûsjasme foar dy nije mooglikheid liket yn Fryslàn, mei noch
mar ien eksterne wethàlder, net al te grut te wêzen. Mar dat kin feroarje as de
skielk keazen boargemaster in sintrale rol yn de lokale kolleezjefoarrning kri
get. SJ Nei de gemeenteriedsferkiezings fan 2002 hawwe 100 (fan de 435)
gemeenten yn Nederlàn mei-elkoar 117 wethàlders fan bûten de ried be
neamd. Lytsere partijen as D66 en de ChristenUnie hawwe dêrby relatyffaker
in berop op in net-riedslid dien as bygelyks it CDA en de PvdA. Lokale partij
en hawwe dat noch faker dien. 52

aan de Fryske wethàlders is de stelling foarlein: 'In wethàlder moat fan
bûten de gemeenteried oanlutsen wurde'. Sawat 60% fan de wethàlders is it
net mei dy stelling iens, wylst goed 36% gjin oardiel hat. De wethàlders ut it
skift 'oare partijen' binne it, opmerklik sjoen de praktyk yn de rest fan
~ederlàn, relatyf it faakst net mei de stelling iens, wylst de twivel ûnder
PvdA-wethàlders it grutst is. CDA-wethàlders binne it yn grutte mearderheid
net mei de stelling iens. Mar trije wethàlders, in CDA-er, in PvdA-er en
Immen ut de 'oare partijen', binne it mei de stelling iens. Mooglik hat it abso
Jute karakter fan de stelling, krekt as soe der net langer plak foar in wethàlder
ût de gemeenteried wêze kinne, yn dit stik ferkeard utwurke. It is dan ek de
fraach oft op grûn fan de utkomst bredere konkluzjes oer de opfetting fan de
Fryske wethälders oangeande it oanlûken fan wethàlders lutsen wurde kinne.

4.3 Groei fan de gemeente
It ynwennertal fan in gemeente is om mear as ien reden in hot issue. Dat is net
Jjlinne om't groei soms foar bloei oansjoen wurdt, mar foaral om't it faak om
ie hurde needsaak giet om allerhanne mienskipsfoarsjennings oerein te hàl
den. En dat is nedich om de wenkwaliteit te behàlden of te ferbetterjen en om
lil rol spylje te kinnen as it om it realisearjen fan wurkgelegenheid yn de
gemeente giet. It belied op it mêd fan de romtlike oardering, dêr't de sprieding
fan de befolking in part fan is, heart ta ien fan de kearntaken fan de oerheid.
De gemeente spilet op dat punt ek in wichtige rol. Mei it each op it nije pro
c"insjale streekplan foar de jierren 2005-2015 hawwe deputearre steaten fan
Fryslàn begjin 2004 in kadernota 'Om de kwaliteit fan de romte' utbrocht.53

Yn dy nota wurdt ynset op in konsintraasje fan ferstedsking, wenjen, wurk en
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foarsjennings, yn seis stedssintra: Ljouwert, Dokkum, Drachten, It Hearren-
fean, Snits en Harns.54 No sil it net sa wêze, dat de groei buten de neamde 
plakken hielendal op slot komt, mar it is wol sa dat it Fryske provinsjaal 
belied net earder fan sa'n romtlike konsintraasje útgien is. It nije beliedstin-
ken fan de provinsje Fryslân is fan nei de enkête dy't de grûnslach foar dit 
artikel is, mar dat nimt net wei dat de opiny fan de wethâlders oangeande de 
mooglike groei fan de eigen gemeente krekt mei it each op de nije provinsjale 
romtlike útgongspunten fan belang achte wurde kin. 

As earste stelling is de wethâlders foarlein: 'De gemeente soe mear wen-
nings bouw e meie as tsjintwurdich it gefal is'. Fierwei it grutste part (68%) 
fan de wethâlders kin him yn dy stelling wol fine. In foller lytser part (14%) is 
it net mei de stelling iens en 18% hâldt him op de flakte. It is dúdlik dat de 
mearderheid fan de wethâlders foar mear wenningbou yn de gemeente is. 
Grafyk 7 hjirnei lit sjen hoe't dy opiny der útsjocht as neffens politike partij 
sjoen wurdt nei de ferdieling fan de foars en tsjins. 

Grafyk 7 
Mear wennings bouw e en politike partij yn % 

De grafyk makket dúdlik dat 
de VVD-wethâlders hast 
allegearre foar it tastean fan 
mear wenningbou yn de 
gemeente binne, wylst ûnder 
de PvdA-wethâlders de twa-
riedigens hiel wat grutter is. 
Yn it skift fan de 'oare par
tijen' binne nochal wat 

lens Neutraal Net iens wethâlders te finen dy't op 

• Oare Q VVD d i t P u n t gJ in f o a r o f t sJ i n 

n PvdA F] CDA hearre litte. De sifers nimme 
net wei dat, lykas al opmur-

ken waard, fierwei it grutste part fan de wethâlders foar it tastean fan mear 
wenningbou yn de eigen gemeente is. 

Op dat mêd sille net allinne yn de takomst grif beheinings fan tapassing 
wêze, ek hjoed de dei besteane al gans beheinings dy't it benammen yn de lyt-
sere gemeenten dreech meitsje om te bouwen. Sadwaande leit it ek yn de 
reden om nei de grutte fan de gemeente te sjen dêr't de wethâlders harren amt 
útoefenje. Grafyk 8 leit it ferbân tusken it oardiel oer de stelling en de grutte 
fan de gemeente. De grafyk lit moai sjen dat dyjingen dy't it mei de stelling 
iens binne benammen yn de grutste gemeenten, dy mei mear as 18.000 
ynwenners, te finen binne. It fait fierders op dat benammen ûnder wethâlders 
fan de lytste gemeenten, dy mei minder as 12.000 ynwenners, it grutste part 
fan dyjingen dy't neutraal foar de stelling oer steane, te finen binne. Dat binne 
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foarsjennings, yn seis stedssintra: Ljouwert, Dokkum, Drachten, It Hearren
fean, Snits en Hams. 54 No sil it net sa wêze, dat de groei bûten de neamde
plakken hielendal op slot komt, mar it is wol sa dat it Fryske provinsjaal
belied net earder fan sa'n romtlike konsintraasje ûtgien is. It nije beliedstin
ken fan de provinsje Fryslan is fan nei de enkête dy't de grûnslach foar dit
artikel is, mar dat nimt net wei dat de opiny fan de wethàlders oangeande de
mooglike groei fan de eigen gemeente krekt mei it each op de nije provinsjale
romtlike ûtgongspunten fan belang achte wurde kin.

As earste stelling is de wethalders foarlein: 'De gemeente soe mear wen
nings bouwe meie as tsjintwurdich it gejal is'. Fierwei it grutste part (68%)
fan de wethàlders kin him yn dy stelling wol fine. In foller lytser part (14%) is
it net mei de stelling iens en 18% hàldt him op de flakte. It is dûdlik dat de
mearderheid fan de wethalders foar mear wenningbou yn de gemeente is.
Grafyk 7 hjimei lit sjen hoe't dy opiny der ûtsjocht as neffens politike partij
sjoen wurdt nei de ferdieling fan de foars en tsjins.

Grafyk 7
Mear wennings bouwe en politike partij yn %
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De grafyk makket dûdlik dat
de VVD-wethàlders hast
allegearre foar it tastean fan
mear wenningbou yn de
gemeente binne, wylst ûnder
de PvdA-wethàlders de twa
riedigens hiel wat grutter is.
Yn it skift fan de 'oare par
tijen' binne nochal wat
wethalders te finen dy't op
dit punt gjin foar of tsjin
hearre litte. De sifers nimme
net wei dat, lykas al opmur

ken waard, fierwei it grutste part fan de wethàlders foar it tastean fan mear
wenningbou yn de eigen gemeente is.

Op dat mêd sille net allinne yn de takomst grif beheinings fan tapassing
wêze, ek hjoed de dei besteane al gans beheinings dy't it benammen yn de lyt
sere gemeenten dreech meitsje om te bouwen. Sadwaande leit it ek yn de
reden om nei de grutte fan de gemeente te sjen dêr't de wethàlders harren amt
ûtoefenje. Grafyk 8 leit it ferban tusken it aardiel oer de stelling en de grutte
fan de gemeente. De grafyk lit maai sjen dat dyjingen dy't it mei de stelling
iens binne benammen yn de grutste gemeenten, dy mei mear as 18.000
ynwenners, te finen binne. It falt fierders op dat benammen ûnder wethàlders
fan de lytste gemeenten, dy mei minder as 12.000 ynwenners, it grutste part
fan dyjingen dy't neutraal foar de stelling oer steane, te finen binne. Dat binne
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Grafyk 8 Mear wennings bouwe en de grutte fan de gemeente yn % 
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bewenners de wenning en it ferfangen fan âlde wenten. Sadwaande is de 
wethâlders ek in stelling foarlein dy't eksplisyt op de groei fan it ynwennertal 
rjochte is: 'It ynwennertal fan de gemeente moat de kommende jierren flink 
omheech'. Sawat in fjirde part (23%) fan de respondinten is it mei dy stelling 
iens, wylst in tredde part (37%) it net mei de stelling iens is. Sawat fjirtich 
prosint sprekt him net oer de stelling út. Der kin sein wurde dat de mearder-
heid fan de Fryske wethâlders net op in substansjele groei fan it ynwennertal 
sit te wachtsjen. 

Ek foar de krektneamde stelling haw ik it ferbân lein mei de politike 
eftergrûn fan de wethâlders en de grutte fan de gemeente. It resultaat is te sjen 
yn grafyk 9. De wethâlders dy't it net mei de stelling iens wêze kinne, binne 
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tagelyk de gemeenten dy't it
earst mei beheinings yn it bou
wen te krijen hawwe. Mooglik
kin konkludearre wurde dat dy
groep har al dellein hat by it
konsintraasjebelied op it mêd
fan de wenningbou.

Wenningbou is net itselde
as groei yn ynwennertal. Om
allinne al it ynwennertal fêst
hàlde te kinnen, is wenning
bou nedich mei it each op it
ófnimmende trochsneed tal

bewenners de wenning en it ferfangen fan àlde wenten. Sadwaande is de
wethàlders ek in stelling foarlein dy't eksplisyt op de groei fan it ynwennertal
rjochte is: 'It ynwennertal fan de gemeente moat de kommende jierren flink
omheech'. Sawat in fjirde part (23%) fan de respondinten is it mei dy stelling
ens, wylst in tredde part (37%) it net mei de stelling iens is. Sawat fjirtich

prosint sprekt him net oer de stelling ut. Der kin sein wurde dat de mearder
heid fan de Fryske wethàlders net op in substansjele groei fan it ynwennertal
sir te wachtsjen.

Ek foar de krektneamde stelling haw ik it ferbàn lein mei de politike
dtergrûn fan de wethàlders en de grutte fan de gemeente. It resultaat is te sjen
vn grafyk 9. De wethàlders dy't it net mei de stelling iens wêze kinne, binne

foaral te finen yn it skift
fan de 'oare partijen',
en tagelyk falt it op dat
ûnder de PvdA-wethàl
ders hiel wat faker
tsjinstanners te finen
binne as ûnder de
CDA-wethàlders.
CDA-wethàlders hàlde
harren trouwens gauris
op de flakte. Hja sprek
ke gjin oardiel ut. Dat
selde jildt foar de
VVD-ers, mar yn dat
gefal giet it om mar
sokke lytse tallen dat
dêr amper konklûzjes
oan te ferbinen binne.
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As de grafiken 7 en 9 mei elkoar ferlike wurde, is it ek dúdlik dat dêr 
nochal wat ferskil tusken te sjen is. Dat befestiget de noasje dat mear wen-
ningbou net lyksteld wurde kin mei in flinke groei fan de gemeente. Yn alle 
gefallen liket it sa dat de wethâlders dy beide saken ek as ferskillend sjogge. 

Ta beslút fan dizze paragraaf oer de groei fan de gemeente, haw ik, lykas yn 
it gefal fan mear wennings bouwe meie, sjoen nei it ferbân tusken de foarstiene 
groei en de grutte fan de gemeente. Grafyk 10 lit sjen dat fan de wethâlders yn 
de lytste gemeenten it foarnaamste part (58%) it net mei de stelling iens is. Men 
soe sizze kinne dat dy wethâlders har mooglik wol goed fine kinne yn it belied 
om de befolkingsgroei te konsintrearjen yn de grutste gemeenten. De wethâl
ders út it middenskift fan de gemeenten wachtsje de ûntjouwings blykber ôf. 
Hja sprekke har yn mearderheid (64%) net oer de stelling út. Dêrnjonken 
winne de foarstanners (27%) it fan de tsjinstanners (9%) fan de stelling. Ek 
ûnder de wethâlders yn de grutste gemeenten is it skift fan dyjingen dy't har 
neutraal opstelle it grutst (39%), wylst ek dêr de tsjinstanners (35%) it fan de 
foarstanners (26%) winne. As de útkomsten fan grafyk 10 ferlike wurde mei 
dy fan grafyk 8, fait op dat de mear útsprutsen formulearring fan de stelling 
oangeande in flinke groei yn ynwennertal liket yn te halden dat de respondin-
ten har earder neutraal opstelle of feitlik gjin oardiel hawwe. Tagelyk fait op 
dat yn it skift fan de grutste gemeenten dêr't krekt de foarstanners fan mear 
wenningbou te finen binne, de foarstanners fan in flinke groei yn de minder
heid binne. It is yn alle gefallen dúdlik dat ûnder de Fryske wethâlders hiel 
ynholden reagearre wurdt op it tinken oan groei. 

Grafyk 10 Groei en grutte fan de gemeente yn % 
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4.4Weryndieling 
Op 1 jannewaris 1984 
waard in gemeentlike 
weryndieling yn Fryslân 
trochfierd dy't it tal 
gemeenten werombrocht 
fan 44 oant 31. Lytse 
gemeenten op de fêste 
wâl, lykas Baarderadiel, 
Barradiel, Hinnaardera-
diel, Hylpen, Sleat, Sta
mm en Warkum, ferdwû-
nen en gienen op yn 
gruttere nije gemeenten 

lykas Frjentsjerteradiel, Littenseradiel, Nijefurd en Gaasterlân-Sleat. De 
Waadeilannen bleaunen buten de weryndieling, dêr't fierders ûnder mear it 
betingst fan 10.000 ynwenners as winsklike ûndergrins foar brûkt waard.55 Dy 
ûndergrins is ûnderwilens troch feroarings lykas skaalfergrutting, mobiliteit 
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As de grafiken 7 en 9 mei elkoar ferlike wurde, is it ek dudlik dat dêr
nochal wat ferskil tusken te sjen is. Dat befêstiget de noasje dat mear wen
ningbou net lyksteld wurde kin mei in flinke groei fan de gemeente. Yn alle
gefallen liket it sa dat de wethàlders dy beide saken ek as ferskillend sjogge.

Ta beslut fan dizze paragraaf oer de groei fan de gemeente, haw ik, lykas yn
it gefal fan mear wennings bouwe meie, sjoen nei it ferbàn tusken de foarstiene
groei en de grutte fan de gemeente. Grafyk 10 lit sjen dat fan de wethàlders yn
de lytste gemeenten it foarnaamste part (58%) it net mei de stelling iens is. Men
soe sizze kinne dat dy wethàlders har mooglik wol goed fine kinne yn it belied
om de befolkingsgroei te konsintrearjen yn de grutste gemeenten. De wethàl
ders ut it middenskift fan de gemeenten wachtsje de ûntjouwings blykber óf.
Hja sprekke har yn mearderheid (64%) net oer de stelling ut. Dêmjonken
winne de foarstanners (27%) it fan de tsjinstanners (9%) fan de stelling. Ek
ûnder de wethàlders yn de grutste gemeenten is it skift fan dyjingen dy't har
neutraalopstelle it grutst (39%), wylst ek dêr de tsjinstanners (35%) it fan de
foarstanners (26%) winne. As de utkomsten fan grafyk 10 ferlike wurde mei
dy fan grafyk 8, faIt op dat de mear utsprutsen formulearring fan de stelling
oangeande in flinke groei yn ynwennertalliket yn te hàlden dat de respondin
ten har earder neutraal opstelle of feitlik gjin oardiel hawwe. Tagelyk faIt op
dat yn it skift fan de grutste gemeenten dêr't krekt de foarstanners fan mear
wenningbou te finen binne, de foarstanners fan in flinke groei yn de minder
heid binne. lt is yn alle gefallen dudlik dat ûnder de Fryske wethàlders hiel
ynholden reagearre wurdt op it tinken oan groei.

Grafyk 10 Groei en grutte fan de gemeente yn %
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4.4 Weryndieling
Op I jannewaris 1984
waard in gemeentlike
weryndieling yn Fryslàn
trochfierd dy't it tal
gemeenten werombrocht
fan 44 oant 31. Lytse
gemeenten op de fêste
wàl, lykas Baarderadiel,
Barradiel, Hinnaardera
diel, Hylpen, Sleat, Sta
rum en Warkum, ferdwû
nen en gienen op yn
gruttere nije gemeenten

lykas Frjentsjerteradiel, Littenseradiel, Nijefurd en Gaasterlàn-Sleat. De
Waadeilannen bleaunen bûten de weryndieling, dêr't fierders ûnder mear it
betingst fan 10.000 ynwenners as winsklike ûndergrins foar brûkt waard. 5s Dy
ûndergrins is ûnderwilens troch feroarings lykas skaalfergrutting, mobiliteit
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en net te ferjitten ynformaasje- en kommunikaasjetechnology, ynhelle. Bop-
pedat binne twa gemeenten op de fêste wâl ûnderwilens ûnder it tal fan 10.000 
ynwenners sakke, wylst fiif oare gemeenten dêr mar krekt boppe sitte.56 It 
hoecht jin dan ek net alhielendal nij te dwaan, dat op dit stuit wèr praat wurdt 
oer de mooglikheid fan in nij e gemeentlike weryndieling. Sa kaam it pro vin
sjaal bestjoer fan Fryslân yn oktober 2000 mei in notysje 'Bestuurlijke organi
satie in Fryslân: bestuurlijke visie en aanpak' nei buten, dy't syn grûnslach hat 
yn in rapport 'Gemeenten: méér dan lokaal bestuur', sa't dat opsteld is troch 
in wurkgroep fan it ministearje fan Binnenlânske Saken en Keninkryksrelaas-
jes.57 Yn opdracht fan it provinsjebestjoer hat in ûndersyksburo dêrnei de 
gemeentlike problemen ynventarisearre. It rapport 'It lokaal bestjoer yn 
Fryslân en hoe fierder?' docht dêr ferslach fan.58 En op 18 april 2002 namen de 
Fryske gemeenten yn in gearkomste fan de Vereniging van Friese Gemeenten 
(VFG) mei algemiene stimmen in resolúsje oan, dêr't yn sein wurdt dat de 
gemeentlike bestjoerskrêft better kin. Ien en oar soe foar 2006 fersterke wurde 
moatte. De provinsje is frege om yn dit stik fan saken de rezjy op har te nim-
men. Dat proses is noch oan de gong, mar de gemeenten lykje benammen te 
tinken oan in fersterkjen fan it mei-elkoar oparbeidzjen en it ynvestearjen yn 
de eigen organisaasje, om sadwaande de eigen bestjoerskwaliteit te fergruts-
jen.59 Dat is fansels wat oars as in gemeentlike weryndieling, hoewol't dy 
opsje yn de einrapportaazje oer de selsevaluaasje bestjoerskwaliteit Fryske 
gemeenten as mooglikheid (noch) net hielendal fersmiten wurdt. Mar dat wie 
doe't de enkête ferstjoerd waard noch net aktueel, en sadwaande is yn 2002 de 
stelling oan de wethâlders foarlein: '/« gemeentlike weryndieling is nedich yn 
Fryslân'. De reaksjes op dy stelling meitsje dúdlik dat mear as de helte fan de 
wet-hâlders net 
op in weryndie- Grafyk 11 

ling sit te wachts- Gemeentlike weryndieling: oardiel nei politike partij yn 
jen. absolute tallen 
Goed 34% fan de 
respondinten is it 
wol mei de stel
ling iens, en goed 
15% hatgjinmie-
ning. Eksakt de 
helte fan de res
pondinten blykt it 
net mei de stel
ling oangeande 
de needsaak fan 
in nij e weryndie
ling iens te 
wezen. Blykber 
tinkt dat skift oan 

lens Neutraal 

CDA | 

W D 

Net iens 

PvdA 

Oare 

145 
wumkes.nl

Skaaimerken en stéinpuntenfan wethéilders.vn Frysléin

Grafyk 11
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en net te ferjitten ynformaasje- en kommunikaasjetechnology, ynhelle. Bop
pedat binne twa gemeenten op de fêste wal ûnderwilens ûnder it tal fan 10.000
ynwenners sakke, wylst fiif oare gemeenten dêr mar krekt boppe sitte. 56 It
hoecht jin dan ek net alhielendal nij te dwaan, dat op dit stuit wèr praat wurdt
oer de mooglikheid fan in nije gemeentlike weryndieling. Sa kaam it provin
sjaal bestjoer fan Fryslan yn oktober 2000 mei in notysje 'Bestuurlijke organi
satie in Fryslan: bestuurlijke visie en aanpak' nei bûten, dy't syn grûnslach hat
yn in rapport 'Gemeenten: méér dan lokaal bestuur', sa't dat opsteld is troch
in wurkgroep fan it ministearje fan Binnenlanske Saken en Keninkryksrelaas
jes.57 Yn opdracht fan it provinsjebestjoer hat in ûndersyksburo dêrnei de
gemeentlike problemen ynventarisearre. It rapport 'It lokaal bestjoer yn
Fryslan en hoe fierder?' docht dêr ferslach fan. 58 En op 18 april 2002 namen de
Fryske gemeenten yn in gearkomste fan de Vereniging van Friese Gemeenten
(VFG) mei algemiene stimmen in resohisje oan, dêr't yn sein wurdt dat de
gemeentlike bestjoerskrêft better kin. len en oar soe foar 2006 fersterke wurde
moatte. De provinsje is frege om yn dit stik fan saken de rezjy op har te nim
men. Dat proses is noch oan de gong, mar de gemeenten lykje benammen te
tinken oan in fersterkjen fan it mei-elkoar oparbeidzjen en it ynvestearjen yn
de eigen organisaasje, om sadwaande de eigen bestjoerskwaliteit te fergruts
jen.59 Dat is fansels wat oars as in gemeentlike weryndieling, hoewol't dy
opsje yn de einrapportaazje oer de selsevaluaasje bestjoerskwaliteit Fryske
gemeenten as mooglikheid (noch) net hielendal fersmiten wurdt. Mar dat wie
doe't de enkête ferstjoerd waard noch net aktueel, en sadwaande is yn 2002 de
stelling oan de wethalders foarlein: 'In gemeentlike weryndieling is nedich yn
Fryslán'. De reaksjes op dy stelling meitsje dtidlik dat mear as de helte fan de
wet-hàlders net
op in weryndie
ling sit te wachts
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oare, minder fiergeande oplossings, lykas in mei-elkoar oparbeidzjen en 
ynvestearjen yn de eigen organisaasje. Ek al wurde dejingen dy't (noch) gjin 
oardiel hawwe yn in letter stadium allegearre foarstanner fan in weryndie-
ling, dan noch is der ûnder de wethâlders gjin mearderheid foar sa'n operaas-
je. De wjersin tsjin in weryndieling is yn bestjoerlik Fryslân net lyts te 
neamen. 

Hoe stiet it mei de relaasje tusken de politike kleur fan de wethâlders en it 
stânpunt oangeande in gemeentlike weryndieling? Yn it foarste plak lit grafyk 
11 sjen dat yn alle partijen de tsjinstanners it fan de foarstanners winne. 

Yn it CDA en benammen de PvdA wint it tal foarstanners en wethâlders dat 
gjin oardiel oer dizze kwestje hat it wol fan de tsjinstanners yn dy partijen fan 
in weryndieling, mar feitlik moat fêststeld wurde dat ûnder de sittende 
wethâlders en los fan har politike kleur, gjin mearderheid te finen is foar in 
weryndieling fan de gemeenten. It leit fierders yn de reden om te tinken dat de 
wethâlders fan de lytste gemeenten earder tsjin in weryndieling binne, as har 
kollega's yn de grutste gemeenten, dy't mooglik tinke dat in weryndieling har 
minder rekket. De antwurden wize yndied yn dy rjochting. De foarstanners 
fan in gemeentlike weryndieling komme foar fierwei it grutste part (79%) út 
de gemeenten mei mear as 18.000 ynwenners. De tsjinstanners fan in 
gemeentlike weryndieling komme dêrfoaroer foar 34% út de lytste gemeen
ten, dat wol sizze dy mei minder as 12.000 ynwenners, en foar 42% út de grut
ste gemeenten. Fan de wethâlders yn de gemeenten mei tusken de 12.000 en 
18.000 ynwenners is it grutste part (73%) tsjin in weryndieling. 

As it hear oersjoen wurdt, is it dúdlik dat foar it trochfieren fan in gemeent
like weryndieling yn Fryslân, fan de sittende wethâlders op dit stuit net folie 
hannen opelkoar ferwachte wurde kinne. 

4.5 Frysk 
It Frysk wurdt troch de wethâlders nei alle gedachten net sjoen as it foarnaam-
ste gemeentlike beliedsûnderwerp, mar dat nimt net wei dat it Frysk yn 
Fryslân in fenomeen is dat faker as ien kear foar ferheftige debatten en emoas-
jes soarget. It brûken fan it Frysk troch de (gemeentlike) oerheid is sûnt 1995 
regele yn de Algemene wet bestuursrecht. Hoewol't gemeenten dêr gjin fer-
plichting ta hawwe, hawwe 19 gemeenten yn Fryslân keazen foar it fleren fan 
belied oangeande it brûken fan it Frysk yn it bestjoerlik ferkear. Acht gemeen
ten hawwe ûnderwilens in oardering oangeande it brûken fan it Frysk yn 
skriftlike stikken fêststeld. Yn tsien oare gemeenten hat de gemeenteried 
rjochtlinen oangeande it brûken fan it Frysk opsteld. Trettjin gemeenten 
hawwe in taalbeliedsplan fêststeld. Fierders is it provinsjaal bestjoer fan 
Fryslân neffens syn nota taalbelied 2003-2007 fan doel om neiere ôfspraken 
te meitsjen mei de acht gemeenten mei in taaloardering, foar safier't it om de 
taal fan it mei-elkoar korrespondearjen giet. Ek sille de gemeenten nochris 
oanfitere wurde om ta in juridyske basis foar it Frysk te kommen.60 Ien en oar 
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oare, minder fiergeande oplossings, lykas in mei-elkoar oparbeidzjen en
ynvestearjen yn de eigen organisaasje. Ek al wurde dejingen dy't (noch) gjin
oardiel hawwe yn in letter stadium allegearre foarstanner fan in weryndie
ling, dan noch is der ûnder de wethàlders gjin mearderheid foar sa'n operaas
je. De wjersin tsjin in weryndieling is yn bestjoerlik Fryslàn net lyts te
neamen.

Hoe stiet it mei de relaasje tusken de politike kleur fan de wethàlders en it
stànpunt oangeande in gemeentlike weryndieling? Yn it fom"ste plak lit grafyk
11 sjen dat yn alle partijen de tsjinstanners it fan de foarstanners winne.

Yn it CDA en benammen de PvdA wint it tal foarstanners en wethàlders dat
gjin oardiel oer dizze kwestje hat it wol fan de tsjinstanners yn dy partijen fan
in weryndieling, mar feitlik moat fêststeld wurde dat ûnder de sittende
wethàlders en los fan har politike kleur, gjin mearderheid te finen is foar in
weryndieling fan de gemeenten. It leit fierders yn de reden om te tinken dat de
wethàlders fan de lytste gemeenten earder tsjin in weryndieling binne, as har
kollega's yn de grutste gemeenten, dy't mooglik tinke dat in weryndieling har
minder rekket. De antwurden wize yndied yn dy rjochting. De foarstanners
fan in gemeentlike weryndieling komme foar fierwei it grutste part (79%) ut
de gemeenten mei mear as 18.000 ynwenners. De tsjinstanners fan in
gemeentlike weryndieling komme dêrfoaroer foar 34% ut de lytste gemeen
ten, dat wol sizze dy mei minder as 12.000 ynwenners, en foar 42% ut de grut
ste gemeenten. Fan de wethàlders yn de gemeenten mei tusken de 12.000 en
18.000 ynwenners is it grutste part (73%) tsjin in weryndieling.

As it hear oersjoen wurdt, is it dudlik dat foar it trochfieren fan in gemeent
like weryndieling yn Fryslàn, fan de sittende wethàlders op dit stuit net folle
hannen opelkoar ferwachte wurde kinne.

4.5 Frysk
It Frysk wurdt troch de wethàlders nei alle gedachten net sjoen as it foamaam
ste gemeentlike beliedsûnderwerp, mar dat nimt net wei dat it Frysk yn
Fryslàn in fenomeen is dat faker as ien kear foar ferheftige debatten en emoas
jes soarget. It brûken fan it Frysk troch de (gemeentlike) oerheid is sûnt 1995
regele yn de Algemene wet bestuursrecht. Hoewol't gemeenten dêr gjin fer
plichting ta hawwe, hawwe 19 gemeenten yn Fryslàn keazen foar it fieren fan
belied oangeande it brûken fan it Frysk yn it bestjoerlik ferkear. Acht gemeen
ten hawwe ûnderwilens in oardering oangeande it brûken fan it Frysk yn
skriftlike stikken fêststeld. Yn tsien oare gemeenten hat de gemeenteried
rjochtlinen oangeande it brûken fan it Frysk opsteld. Trettjin gemeenten
hawwe in taalbeliedsplan fêststeld. Fierders is it provinsjaal bestjoer fan
Fryslàn neffens syn nota taalbelied 2003-2007 fan doel om neiere afspraken
te meitsjen mei de acht gemeenten mei in taaloardering, foar safier't it om de
taal fan it mei-elkoar korrespondearjen giet. Ek sille de gemeenten nochris
oanfitere wurde om ta in juridyske basis foar it Frysk te kommen. 60 len en oar
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lit yn alle gefallen sjen dat it Frysk noch altiten in punt yn it belied is en dat 
boppedat de mooglikheden om mear omtinken oan it Frysk te jaan noch net 
opbrûkt binne. Sadwaande is oan de wethâlders de stelling foarlein: 'De 
gemeente moat mear Frysk brûke as tsjintwurdich it gefal is'. 

It tal foar- en tsjinstanners fan dy stelling ûntrint elkoar mei ien wethâlder 
amper. Fan de wethâlders is 37% it iens en 38% net iens mei de stelling. In 
fjirde part fan de respondinten nimt in neutraal stânpunt yn. 

As nei de politike eftergrûn fan foar- en tsjinstanners fan de stelling sjoen 
wurdt, makket grafyk 12 dúdlik dat de foarstanners fan it f aker Frysk-brûken 
benammen by de PvdA te finen binne, wylst fjouwer fan de seis VVD-wethâl-
ders dêr krekt op tsjin binne. Yn dat ferbân kin ek noch sein wurde dat it njon-
ken de FNP-wethâlders, benammen de PvdA-wethâlders binne dy't de Frysk-
talige ferzje fan it frageformulier ynfolle hawwe. Sawat de helte fan de PvdA-
wethâlders yn it ûndersyk hat dat dien, wylst mar goed 15% fan de CDA-
wethâlders it Frysktalige formulier brûkt hat. Under de CDA-ers winne de 
tsjinstanners it mei tsien wethâlders ek fan de sân foarstanners fan de stelling 
oangeande it mear brûken fan it Frysk. Under de wethâlders dy't net ta ien fan 
de trije neamde partijen hearre, hâlde de foar- en tsjinstanners elkoar yn it lyk-
wicht. It grutste tal wethâlders (37%) dat gjin miening oer it mear of minder 
Frysk hat, is te finen yn it skift 'oare partijen', folge troch 33% fan de CDA-
wethâlders. VVD-ers binne of foar of tsjin, en ûnder de wethâlders fan PvdA-
sinjatuer binne der mar twa (10%) dy't gjin útsprutsen stânpunt ynnimme. 

As in relaasje tusken it stânpunt oangeande mear Frysk en de grutte fan de 
gemeente lein wurdt, kin sein wurde dat de wethâlders (45%) yn de tuskenge-
meenten, dy mei in ynwennertal tusken de 12.000 en 18.000 ynwenners, it it 
faakst mei de stelling iens binne. Yn de lytste gemeenten is dat persintaazje 
28% en yn de grutste gemeenten is 38% fan de wethâlders it mei de stelling 
iens dat de gemeente it Frysk faker brûke moat. 

Grafyk 12 Frysk brûken: oardiel neffens politike partij yn absolute tallen 
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lit yn alle gefallen sjen dat it Frysk noch altiten in punt yn it belied is en dat
boppedat de mooglikheden om mear omtinken oan it Frysk te jaan noch net
opbrûkt binne. Sadwaande is oan de wethàlders de stelling foarlein: 'De
gemeente moat mear Frysk brûke as tsjintwurdich it gejal is'.

It tal foar- en tsjinstanners fan dy stelling ûntrint elkoar mei ien wethàlder
amper. Fan de wethàlders is 37% it iens en 38% net iens mei de stelling. In
fjirde part fan de respondinten nimt in neutraal stànpunt yn.

As nei de politike eftergrûn fan foar- en tsjinstanners fan de stelling sjoen
wurdt, makket grafyk 12 dlidlik dat de foarstanners fan it faker Frysk-brûken
benammen by de PvdA te finen binne, wylst fjouwer fan de seis VVD-wethàl
ders dêr krekt op tsjin binne. Yn dat ferbàn kin ek noch sein wurde dat it njon
ken de FNP-wethàlders, benammen de PvdA-wethàlders binne dy't de Frysk
talige ferzje fan it frageformulier ynfolle hawwe. Sawat de helte fan de PvdA
wethàlders yn it ûndersyk hat dat dien, wylst mar goed 15% fan de CDA
wethàlders it Frysktalige formulier brûkt hat. Dnder de CDA-ers winne de
tsjinstanners it mei tsien wethàlders ek fan de sàn foarstanners fan de stelling
oangeande it mear brûken fan it Frysk. Dnder de wethàlders dy't net ta ien fan
de trije neamde partijen hearre, hàlde de foar- en tsjinstanners elkoar yn it lyk
wicht. It grutste tal wethàlders (37%) dat gjin miening oer it mear of minder
Frysk hat, is te finen yn it skift 'oare partijen', folge troch 33% fan de CDA
wethàlders. VVD-ers binne àf foar àf tsjin, en ûnder de wethàlders fan PvdA
sinjatuer binne der mar twa (10%) dy't gjin litsprutsen stànpunt ynnimme.

As in relaasje tusken it stànpunt oangeande mear Frysk en de grutte fan de
gemeente lein wurdt, kin sein wurde dat de wethàlders (45%) yn de tuskenge
meenten, dy mei in ynwennertal tusken de 12.000 en 18.000 ynwenners, it it
faakst mei de stelling iens binne. Yn de lytste gemeenten is dat persintaazje
28% en yn de grutste gemeenten is 38% fan de wethàlders it mei de stelling
iens dat de gemeente it Frysk faker brûke moat.

Grafyk 12 Frysk brûken: oardiel neffens politike partij yn absolute tallen
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dúdlik dat sawat 30% fan de wethâlders mei in universitäre of hbû-oplieding it 
net mei de stelling iens is. Fan de lju mei twû/ath/gymnasium as heechste 
oplieding is sa'n 66% it net mei de stelling iens en fan it skift mei de leechste 
oplieding kin 48% him net yn de stelling fine. Foarstanners fan de stelling 
binne 37% fan de wethâlders mei hbû/universitêre oplieding, 17% fan de 
wethâlders mei in twû/ath/gymnasium en 24% fan de wethâlders út de beide 
leechste opliedingsskiften. 

Grafyk 13 Frysk brûken: oardiel neffens opliedingsnivo yn % 

[~J Leechst [~J Midden f~J Heechst 

De sifers litte sjen dat de wethâlders mei de midden-opliedings it it faakst net 
iens binne mei de stelling om mear Frysk te brûken, wylst it grutste tal foar
stanners ûnder de wethâlders mei de heechste oplieding te finen is. Dat is 
tagelyk it skift mei de lykmjittichste sprieding fan de trije stânpunten. 

Taalsosjologysk ûndersyk hat dúdlik makke dat âldens in beskate faktor is 
as it giet om it yn de macht hawwen fan it Frysk. Sa binne âldere Friezen 
(âlder as 40 jier) faker by steat om Frysk te lézen as de lju dy't jonger binne.61 

Sadwaande haw ik ek nochris it ferbân lein tusken de âldens fan de wethâlder 
en it stânpunt oangeande it brûken fan it Frysk. De âldste wethâlders sille it 
Frysk nei alle gedachten better yn de macht hawwe en mooglik dêrom mei fan 
betinken wêze dat it Frysk in rommer plak fertsjinnet as oft no it gefal is. Yn 
harren gefal soe it Frysk in wat hegere prioriteit krije kinne. Foar de jongere 
wethâlders is it plak fan it Frysk mooglik wat gewoaner en dêrom hoecht der 
net fuortendaliks folie mear oan dien te wurden. 

De útkomsten fan de enkête litte sjen dat fan de wethâlders dy't foar 1960 
berne binne, in 35% it mei de stelling iens is, wylst 26% it der net mei iens is. 
Fan de wethâlders dy't berne binne nei 1960 is 45% it iens en 36% it net iens 
mei de stelling. Dy tallen meitsje it net maklik om in konklúzje te lûken, oars 
as dat de hjirfoar opskreaune hypoteze net befestige wurdt. Fierders litte de 
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dudlik dat sawat 30% fan de wethálders mei in universitêre of hbû-oplieding it
net mei de stelling iens is. Fan de lju mei twû/ath/gymnasium as heechste
oplieding is sa'n 66% it net mei de stelling iens en fan it skift mei de leechste
oplieding kin 48% him net yn de stelling fine. Foarstanners fan de stelling
binne 37% fan de wethàlders mei hbû/universitêre oplieding, 17% fan de
wethálders mei in twû/ath/gymnasium en 24% fan de wethálders ut de beide
leechste opliedingsskiften.

Grafyk 13 Frysk brûken: aardiel neffens apliedingsnivo yn %
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De sifers litte sjen dat de wethàlders mei de midden-opliedings it it faakst net
iens binne mei de stelling om mear Frysk te brûken, wylst it grutste tal foar
stanners ûnder de wethálders mei de heechste oplieding te finen is. Dat is
tagelyk it skift mei de lykmjittichste sprieding fan de trije stànpunten.

Taalsosj010gysk ûndersyk hat dudlik makke dat à1dens in beskate faktor is
as it giet om it yn de macht hawwen fan it Frysk. Sa binne àldere Friezen
(àlder as 40 jier) faker by steat om Frysk te lêzen as de lju dy't jonger binne.61

Sadwaande haw ik ek nochris it ferbàn lein tusken de àldens fan de wethàlder
en it stànpunt oangeande it brûken fan it Frysk. De äldste wethàlders sille it
Frysk nei alle gedachten better yn de macht hawwe en mooglik dêrom mei fan
betinken wêze dat it Frysk in rommer plak fertsjinnet as oft no it gefal is. Yn
harren gefal soe it Frysk in wat hegere prioriteit krije kinne. Foar de jongere
wethälders is it plak fan it Frysk mooglik wat gewoaner en dêrom hoecht der
net fuortendaliks folIe mear aan dien te wurden.

De utkomsten fan de enkête litte sjen dat fan de wethálders dy't foar 1960
berne binne, in 35% it mei de stelling iens is, wylst 26% it der net mei iens is.
Fan de wethálders dy't berne binne nei 1960 is 45% it iens en 36% it net iens
mei de stelling. Dy tallen meitsje it net maklik om in konkluzje te lûken, aars
as dat de hjirfoar opskreaune hypoteze net befêstige wurdt. Fierders litte de
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âldste generaasjes sawol minder faak in iens as in ûniens as de jongste gene-
raasjes sjen, wylst dyjingen dy't ûnder de âldste generaasjes gjin útspraak 
dogge, relatyf manmachtiger binne as itselde skift ûnder de jongste generaas
jes. De sifers meitsje wol dúdlik dat it gemeentlik belied oangeande it Frysk 
net a priori as in fanselssprekkende saak sjoen wurde kin. 

Ta beslút is sjoen nei de relaasje tusken de stelling oangeande it brûken fan 
it Frysk troch de gemeente en it berteplak fan de wethâlder. De útkomsten fan 
dy ferliking moatte mei de nedige hoedenens besjoen wurde, om't it berteplak 
winliken minder seit as de doer fan it wenjen yn Fryslân of de fraach oft dêr-
foar mooglik al (famylje-)bannen mei de provinsje bestienen. Sa't ik hjirfoar 
ûnder 3.5 al sjen litten haw, is 22,5% fan de wethâlders buten Fryslân berne. 
In tredde part fan dy groep is yn Drinte of Grinslân berne, wylst de oaren in 
berteplak buten it Noarden hawwe. 

Grafyk 14 Frysk brûken: oardielfan alle en yn it bysûnder de wethâlders dy't 
net yn Fryslân berne binne yn absolute tallen 

lens Neutraal Net iens 
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Grafyk 14 lit sjen dat de wethâlders dy't net yn it Noarden berne binne, it rela
tyf wat faker net iens mei de stelling oangeande it Frysk iens binne, as dyjin
gen dy't wol yn it Noarden berne binne. Dat hat mooglik ek te krijen mei de 
passive en/of aktive kennis fan it Frysk, mar dêr jout de enkête gjin útslútsel 
oer. 

5. Besprek 

Yn it ûndersyk nei de Fryske wethâlders haw ik sjoen nei in stikmannich 
skaaimerken en opfettings fan de hjoeddeiske amtsdragers. As it om de skaai
merken fan de wethâlders giet, fait it op dat de Fryske bestjoerders oer it 
gehiel nommen in selde patroan sjen litte as de Nederlânske wethâlders. It 
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äldste generaasjes sawol minder faak in iens as in ûniens as de jongste gene
raasjes sjen, wylst dyjingen dy't ûnder de äldste generaasjes gjin utspraak
dagge, relatyf manmachtiger binne as itselde skift ûnder de jongste generaas
jes. De sifers meitsje wol dudlik dat it gemeentlik belied oangeande it Frysk
net a priori as in fanselssprekkende saak sjoen wurde kin.

Ta beslut is sjoen nei de relaasje tusken de stelling oangeande it brûken fan
it Frysk troch de gemeente en it berteplak fan de wethälder. De utkomsten fan
dy ferliking maatte mei de nedige hoedenens besjoen wurde, om't it berteplak
winliken minder seit as de doer fan it wenjen yn Fryslän of de fraach aft dêr
foar maaglik al (famylje-)bannen mei de provinsje bestienen. Sa't ik hjirfoar
ûnder 3.5 al sjen litten haw, is 22,5% fan de wethälders bûten Fryslän berne.
In tredde part fan dy groep is yn Drinte of Grinslän berne, wylst de oaren in
berteplak bûten it Naarden hawwe.

Grafyk 14 Frysk brûken: oardielfan alle en yn it bysûnder de wethalders dy't
net yn Fryslán berne binne yn absolute tallen
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Grafyk 141it sjen dat de wethälders dy't net yn it Naarden berne binne, it rela
tyf wat faker net iens mei de stelling oangeande it Frysk iens binne, as dyjin
gen dy't wol yn it Naarden berne binne. Dat hat maaglik ek te krijen mei de
passive en/of aktive kennis fan it Frysk, mar dêr jout de enkête gjin utslutsel
oer.

5. Besprek

Yn it ûndersyk nei de Fryske wethälders haw ik sjoen nei in stikmannich
skaaimerken en opfettings fan de hjoeddeiske amtsdragers. As it om de skaai
merken fan de wethälders giet, falt it op dat de Fryske bestjoerders oer it
gehiel nommen in selde patroan sjen litte as de Nederlänske wethälders. It
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giet yn Fryslân om in selde trochsneed-âldens, it selde lytse tal froulju en 
likernôch in selde tal begjinners yn it amt. As it om de beropseftergrûn fan de 
wethâlders giet, is it dúdlik dat it opliedingsnivo fan de Fryske wethâlders, 
krektlyk as fierders yn de maatskippij, yn de rin fan de jierren tige tanommen 
is. Oft dy taname like grut is as dy fan de lanlike feroarings, kin by it ûntbrek-
ken fan aktuele lanlike sifers net oanjûn wurde. Dat Fryslân in heger persin-
taazje fan wethâlders mei in beropseftergrûn yn de partikuliere sektor hat as 
lanlik it gefal is, hat mooglik earder te krijen mei it feit dat Fryslân, sawol 
absolut as relatyf, gans minder amtners hat as bygelyks in provinsje as Súd-
Hollân, as it feit dat de partikuliere sektor hjir oars wêze soe as yn oare pro-
vinsjes. It Fryske wethâlderskorps folget fierders de lanlike ûntjouwing wat it 
tal wethâlders mei in amtlike of semy-amtlike eftergrûn oanbelanget. 

De sifers litte fierders sjen dat in lyts fjirde part fan de wethâlders buten de 
provinsje berne is en in lytse helte as folwoeksene buten Fryslân wenne hat. 
Spitigernôch kinne dy gegevens net ferlike wurde mei de hiele Fryske befol-
king of mei wethâlders yn oare parten fan it lân, sadat ek net sein wurde kin 
dat Fryske wethâlders honkfêster of mobiler binne as Friezen yn it algemien 
of har kollega's fierder yn Nederlân. Om't romtlike mobiliteit lykwols in soad 
te krijen hat mei opliedingsnivo, mei oannommen wurde dat de Fryske 
wethâlders wat mobiler binne as de Friezen oer it gehiel. 

Dat in lytse helte fan de wethâlders yn it ûndersyk nij yn it wethâldersamt 
is, wiist yn alle gefallen op in substansjele beropsmobiliteit yn it wethâlders
korps.62 Dat is yn safier gjin nijs, om't ek yn Nederlân it wethâlderskip trochi-
noar net langer as twa oant trije riedsperioaden duorret. 

De opfallendste útkomst as it giet om it tiidsbeslach fan it wethâlderskip, is 
wol dat de füll rimé'-wethâlders yn gemeenten mei mear as 18.000 ynwenners 
it faakst net mei har wurkwike fan fjirtich oeren útkomme. As it oer skaalfer-
grutting fan gemeenten giet, is dat dochs in punt dat it nedige omtinken fer-
tsjinnet. Feitlik kin it ek as ien fan de punten tsjinje dy't pleitsje foar in mear 
differinsjele oanpak troch de gemeenten, yn stee fan de unifoarme oanpak sa't 
dy yn Nederlân oant no ta folge wurdt. 

Yn it twadde part fan it ûndersyk haw ik de wethâlders mei-elkoar sân Stel
lings foarlein oer respektivelik it gemeentlik dualisme, de groei fan de 
gemeente, de needsaak ta in nije gemeentlike weryndieling en it brûken fan de 
Fryske taal troch de gemeente. 

De sittende wethâlders hawwe nochal wat beswieren as it om it dualisme 
giet. Hoewol't de te ferwachtsjen heldere taak- en foechferdieling priizge 
wurdt, wurde tagelyk allerhanne beswieren nei foaren brocht. It oanlûken fan 
in wethâlder fan buten de ried liket fierders net op folie applaus fan de sittende 
wethâlders rekkenje te kinnen. Spilet hjir mooglik ek dat nije ideeën it fluchst 
nei gichem holpen wurde yn besteande organisaasjes? 

De twa Stellings oer de groei fan de gemeente leverje wat in ferskillend 
byld op. Mooglik mei troch de wat útsprutsener formulearring fan de stelling 
oer in flinke groei fan it tal ynwenners, binne nochal wat neutrale reaksjes 
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giet yn Fryslàn om in selde trochsneed-àldens, it selde lytse tal froulju en
likernoch in selde tal begjinners yn it amt. As it om de beropseftergrûn fan de
wethälders giet, is it dûdlik dat it opliedingsnivo fan de Fryske wethàlders,
krektlyk as fierders yn de maatskippij, yn de rin fan de jierren tige tanommen
is. Oft dy taname like grut is as dy fan de lanlike feroarings, kin by it ûntbrek
ken fan aktuele lanlike sifers net oanjûn wurde. Dat Fryslàn in heger persin
taazje fan wethàlders mei in beropseftergrûn yn de partikuliere sektor hat as
lanlik it gefal is, hat mooglik earder te krijen mei it feit dat Fryslàn, sawol
absolût as relatyf, gàns minder amtners hat as bygelyks in provinsje as Sûd
Hollàn, as it feit dat de partikuliere sektor hjir oars wêze soe as yn oare pro
vinsjes. It Fryske wethàlderskorps folget fierders de lanlike ûntjouwing wat it
tal wethälders mei in amtlike of semy-amtlike eftergrûn oanbelanget.

De sifers litte fierders sjen dat in lyts fjirde part fan de wethälders bûten de
provinsje berne is en in lytse helte as folwoeksene bûten Fryslán wenne hat.
Spitigern6ch kinne dy gegevens net ferlike wurde mei de hiele Fryske befol
king of mei wethälders yn oare parten fan it làn, sadat ek net sein wurde kin
dat Fryske wethälders honkfêster of mobilel' binne as Friezen yn it algemien
of har kollega's fierder yn Nederlàn. Om't romtlike mobiliteit lykwols in soad
te krijen hat mei opliedingsnivo, mei oannommen wurde dat de Fryske
wethälders wat mobilel' binne as de Friezen oer it gehiel.

Dat in lytse helte fan de wethàlders yn it ûndersyk nij yn it wethàldersamt
is, wiist yn alle gefallen op in substansjele beropsmobiliteit yn it wethàlders
korpsY Dat is yn safier gjin nijs, om't ek yn Nederlàn it wethàlderskip trochi
noar net langer as twa oant trije riedsperioaden duonet.

De opfallendste ûtkomst as it giet om it tiidsbeslach fan it wethàlderskip, is
wol dat defull time-wethàlders yn gemeenten mei mear as 18.000 ynwenners
it faakst net mei har wurkwike fan fjirtich oeren ûtkomme. As it oer skaalfer
grutting fan gemeenten giet, is dat dochs in punt dat it nedige omtinken fer
tsjinnet. Feitlik kin it ek as ien fan de punten tsjinje dy't pleitsje foar in mear
differinsjele oanpak troch de gemeenten, yn stee fan de unifoarme oanpak sa't
dy yn Nederlàn oant no ta folge wurdt.

Yn it twadde part fan it ûndersyk haw ik de wethàlders mei-elkoar sàn stel
lings foarlein oer respektivelik it gemeentlik dualisme, de groei fan de
gemeente, de needsaak ta in nije gemeentlike weryndieling en it brûken fan de
Fryske taal troch de gemeente.

De sittende wethälders hawwe nochal wat beswieren as it om it dualisme
giet. Hoewol't de te ferwachtsjen heldere taak- en foechferdieling priizge
wurdt, wurde tagelyk allerhanne beswieren nei foaren brocht. It oanlûken fan
in wethàlder fan bûten de ried liket fierders net op folIe applaus fan de sittende
wethälders rekkenje te kinnen. Spilet hjir mooglik ek dat nije ideeën it fluchst
nei gichem holpen wurde yn besteande organisaasjes?

De twa stellings oer de groei fan de gemeente leverje wat in ferskillend
byld op. Mooglik mei troch de wat ûtsprutsener formuleaning fan de stelling
oer in flinke groei fan it tal ynwenners, binne nochal wat neutrale reaksjes
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oproppen. It grutste part fan de wethâlders is it dêrfoaroer iens mei de stelling 
dat de gemeente mear wennings bouwe meie moatte soe. Mar wethâlders yn 
de lytsere gemeenten sprekke har lang net allegear foar mear wennings út. 
Wat dat oangiet liket it provinsjaal belied om de ferstedsking yn seis plakken 
te konsintrearjen, it nedige draachflak te hawwen. Oer it gehiel kin sein wurde 
dat de Fryske wethâlders ynholden reagearje op it tinken oan fierdere groei. 

Goed in tredde part fan de respondinten is it mei de stelling iens dat in 
gemeentlike weryndieling nedich is, wylst de helte him net yn dy stelling fine 
kin. Yn alle politike partijen winne de tsjinstanners it fan de foarstanners. En 
yn de lytsere gemeenten liket de wjerstân grutter te wezen as yn de grutste 
gemeenten. Draachflak foar op 'e nij in gemeentlike weryndieling is der 
amper. Dat léste hat mooglik dochs noch altiten te krijen mei de eardere 
gemeentlike weryndieling, dy't yn de santiger en tachtiger jierren fan de foari-
ge ieu in soad emoasjes oproppen hat.63 Of hawwe de reaksjes foaral te krijen 
mei de wjerstân yn festige organisaasjes tsjin feroaring en fernijing? 

De stelling om mear Frysk te brûken kriget sawol in tredde fan de respon
dinten foar as tsjin him, wylst in fjirde part him op de flakte hâldt. Under de 
PvdA-wethâlders fiele se wat faker foar it mear brûken fan it Frysk troch de 
gemeente, wylst de VVD-ers of útsprutsen foar of útsprutsen tsjin dat tinken 
binne. Yn it skift fan de lytste gemeenten (dy mei minder as 12.000 ynwen-
ners) binne de wethâlders it it minst faak mei de stelling iens. Yn de middel-
grutte gemeenten (tusken 12.000 en 18.000 ynwenners) binne de wethâlders it 
it faakst mei de stelling iens en de wethâlders fan de grutste gemeenten 
nimme wat dat oangiet in tuskenposysje yn. 

Dat de wethâlders yn it skift fan de lytste gemeenten it it minst faak mei de 
stelling iens binne, kin te krijen hawwe mei it besteande nivo fan it brûken fan 
it Frysk. It kin ek sa wêze, dat de wethâlders fan dy gemeenten de praktyske 
ûnmooglikheid sjogge om in relatyf lytse organisaasje mear Frysk brûke te lit
ten, hoewol't soks idealiter wol moatte soe. Dat de wethâlders mei de heech-
ste opliedings it it faakst mei de stelling iens binne, wylst de wethâlders mei 
de leechste opliedings har it faakst tsjin de stelling útsprekke, wiist op de yn-
floed fan de oplieding dy't folge is. Dat jongere wethâlders it minder faak mei 
de stelling lykfine kinne as âldere wethâlders, smyt de fraach op oft jongere 
wethâlders minder mei it Frysk op hawwe of it mooglik gewoan fine wat der 
op dit stuit al oan it Frysk dien wurdt en sadwaande net de needsaak sjogge 
om mear te dwaan? 

151 wumkes.nl

Skaaimerken en stànpuntenfan wetluîlders yn Frysldn

oproppen. It grutste part fan de wethàlders is it dêrfoaroer iens mei de stelling
dat de gemeente mear wennings bouwe meie moatte soe. Mar wethàlders yn
de lytsere gemeenten sprekke har lang net allegear foar mear wennings ût.
Wat dat oangiet liket it provinsjaal belied om de ferstedsking yn seis plakken
te konsintrearjen, it nedige draachflak te hawwen. Oer it gehiel kin sein wurde
dat de Fryske wethàlders ynholden reagearje op it tinken oan fierdere groei.

Goed in tredde part fan de respondinten is it mei de stelling iens dat in
gemeentlike weryndieling nedich is, wylst de heIte him net yn dy stelling fine
kin. Yn alle politike partijen winne de tsjinstanners it fan de foarstanners. En
yn de lytsere gemeenten liket de wjerstàn grutter te wêzen as yn de grutste
gemeenten. Draachflak foar op 'e nij in gemeentlike weryndieling is der
amper. Dat lêste hat mooglik dochs noch altiten te krijen mei de eardere
gemeentlike weryndieling, dy't yn de santiger en tachtiger jierren fan de foari
ge ieu in soad emoasjes oproppen hat. 63 Of hawwe de reaksjes foaral te krijen
mei de wjerstàn yn fêstige organisaasjes tsjin feroaring en femijing?

De stelling om mear Frysk te brûken kriget sawol in tredde fan de respon
dinten foar as tsjin him, wylst in fjirde part him op de flakte hàldt. Under de
PvdA-wethàlders fiele se wat faker foar it mear brûken fan it Frysk troch de
gemeente, wylst de VVD-ers àf ûtsprutsen foar àf ûtsprutsen tsjin dat tinken
binne. Yn it skift fan de lytste gemeenten (dy mei minder as 12.000 ynwen
ners) binne de wethàlders it it minst faak mei de stelling iens. Yn de middel
grutte gemeenten (tusken 12.000 en 18.000 ynwenners) binne de wethàlders it
it faakst mei de stelling iens en de wethàlders fan de grutste gemeenten
nimme wat dat oangiet in tuskenposysje yn.

Dat de wethàlders yn it skift fan de lytste gemeenten it it minst faak mei de
stelling iens binne, kin te krijen hawwe mei it besteande nivo fan it brûken fan
it Frysk. It kin ek sa wêze, dat de wethàlders fan dy gemeenten de praktyske
ûnmooglikheid sjogge om in relatyflytse organisaasje mear Frysk brûke te lit
ten, hoewol't soks idealiter wol moatte soe. Dat de wethàlders mei de heech
ste opliedings it it faakst mei de stelling iens binne, wylst de wethàlders mei
de leechste opliedings har it faakst tsjin de stelling utsprekke, wiist op de yn
floed fan de oplieding dy't folge is. Dat jongere wethàlders it minder faak mei
de stelling lykfine kinne as àldere wethàlders, smyt de fraach op oft jongere
wethàlders minder mei it Frysk op hawwe of it mooglik gewoan fine wat der
op dit stuit al oan it Frysk dien wurdt en sadwaande net de needsaak sjogge
om mear te dwaan?

151



Piet Hemm in ga 

Noaten 

1. Ik sis Durk Gorter, Lammert Jansma en Jehannes Ytsma tank foar har kommentaar 
op in earste ferzje fan dit artikel. 

2. Willemse, R., Het bestaansrecht van de Nederlandse gemeente, Eburon, Delft, 
2001,76. 

3. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Wethouders in Nederland. Een 
onderzoek naar hun positie en functioneren, Den Haag, 1980. 

4. VNG, De wethouder, VNG, 's-Gravenhage, 1972 (Blauwe Reeks, nr. 460). 
5. Tops, P.W., A.F.A. Korsten en C.A.T. Schalken (red.), De wethouder, VUGA, 's-

Gravenhage, 1994. 
6. Schouw, A.G., Bestuursstijlen van wethouders, Diss. RU Leiden, 1996. 
7. Begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuls Dualisme en Lokale Democratie, De 

positie van de wethouder: de toekomst van het verleden? Begeleidingscommissie 
Vernieuwingsimpuls Dualisme en Lokale Democratie, ['s-Gravenhage], 2004. 

8. In Fryske útsûndering is de âld-wethâlder Freark Ringnalda, dy't yn in mingeling 
fan fiksje en non-fiksje ferslach dien hat fan syn jierren as wethâlder yn de 
gemeenten Haskerlân en Skarsterlân. Sjoch: Freark Marten Ringnalda, Wethouder 
in Skarwerderadeel, Mijneigenboek, Groningen, 2002. It boek fan de Hearren-
feanster âld-wethâlder R. Boltendal, De Heeren en de anderen (Friese Pers Boe
kerij, Leeuwarden, 1983), jout wol in soad omtinken oan allerhanne kwestjes dy't 
yn syn tiid yn de ried fan It Hearrenfean spilen, mar jout gjin />m'<ie-byld fan it 
riden en farren fan in wethâlder. Dat is hiel oars mei it nijsgjirrige deiboek dat de 
Grinzer wethâlder Klaas Swaak in lyts jier byholden hat en dat útjûn is as: Klaas 
Swaak, De hete adem - dagboek van een wethouder 1997-1998, Boekhandel Go-
dert Walter, Groningen, 2002. 

9. Sa krigen de léste jierren wethâldersaffêres yn Almere, Amsterdam, Brunssum, 
Delfzijl, Ljouwert en Rotterdam mear as allinne pleatslik omtinken. 

10. De oare seis machten begjinne mei Montesquieu's Trias Politica: de wetjaande, 
rjochterlike en útfierende macht. Crince Ie Roy yntrodusearre yn 1971 de amtners 
as fjirde macht yn it steatsbestel. Tsjintwurdich wurde fïerders belange- en pres-
suregroepen wol as fiifde macht neamd. Organisaasje- en advysburo's foarmje de 
seisde macht en de media kinne yn dat rychje as sânde macht oantsjut wurde. 
Sjoch: Rosenthal, U., 'De media: machtsuitoefening en controle op de macht', yn: 
Bestuurskunde, 2001,10,7, 292-295. 

11. Wethâlder Lute Pen fan de gemeente Menameradiel liet op in diskusjebyienkomst 
yn Dokkum witte dat de posysje fan de wethâlder sûnt it ynfieren fan de duale 
opset der op efterút gien is. Hy fielt him neffens eigen sizzen: 'eenzaam en zielig' 
(Leeuwarder Courant, 28 jannewaris 2004). Wethâlder Henk de Haas fan Vlissin-
gen stapte mei yngong fan 1 novimber 2003 op, om't er neffens eigen sizzen en 
nei alve jier wethâlderskip net yn it duale stelsel past (Binnenlands Bestuur, 26 
september 2003). Wethâlder Paul Depla fan Nijmegen hat lykwols in oare mie-
ning. Hy fynt dat it wethâlderskip 'spannender en leuker' wurden is (NRC-Han-
delsblad, 10 maart 2004). 

12. NRC-Handelsblad, 10 maart 2004. 
13. Dit artikel docht foar in part ferslach fan it ûndersyk. It is it doel om it oare part, dat 

ûnder mear yngiet op de ynhâld fan it wethâlderskip, op in oar plak te publisearjen. 

152 
wumkes.nl

Piet Hemminga

Noaten

I. Ik sis Durk Gorter, Lammert Jansma en Jehannes Ytsma tank foar har kommentaar
op in earste ferzje fan dit artikel.

2. Willemse, R., Het bestaansrecht van de Nederlandse gemeente, Eburon, Delft,
2001,76.

3. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Wethouders in Nederland. Een
onderzoek naar hun positie en functioneren, Den Haag, 1980.

4. VNG, De wethouder, VNG, 's-Gravenhage, 1972 (Blauwe Reeks, nr. 460).
5. Tops, P.W., A.F.A. Korsten en C.A.T. Schalken (red.), De wethouder, VUGA, 's

Gravenhage, 1994.
6. Schouw, A.G., Bestuursstijlen van wethouders, Diss. RU Leiden, 1996.
7. Begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuis Dualisme en Lokale Democratie, De

positie van de wethouder: de toekomst van het verleden? Begeleidingscommissie
Vernieuwingsimpuis Dualisme en Lokale Democratie, ['s-Gravenhage], 2004.

8. In Fryske ûtsundering is de àld-wethàlder Freark Ringnaida, dy't yn in mingeling
fan fiksje en non-fiksje ferslach dien hat fan syn jierren as wethàlder yn de
gemeenten Haskerlàn en Skarsterlàn. Sjoch: Fl-eark Marten Ringnaida, Wethouder
in Skanverderadeel, Mijneigenboek, Groningen, 2002. It boek fan de Hearren
feanster àld-wethàlder R. Boltendal, De Heeren en de anderen (Friese Pers Boe
kerij, Leeuwarden, 1983), jout wol in soad omtinken oan allerhanne kwestjes dy't
yn syn tiid yn de ried fan It Hearrenfean spilen, mar jout gjin inside-byld fan it
riden en farren fan in wethàlder. Dat is hiel oars mei it nijsgjirrige deiboek dat de
Grinzer wethàlder Klaas Swaak in lyts jier byholden hat en dat ûtjun is as: Klaas
Swaak, De hete adem - dagboek van een wethouder 1997-1998, Boekhandel Go
dert Walter, Groningen, 2002.

9. Sa krigen de lêste jierren wethàldersaffêres yn Almere, Amsterdam, Brunssum,
Delfzijl, Ljouwert en Rotterdam mear as allinne pleatslik omtinken.

10. De oare seis machten begjinne mei Montesquieu's Trias Politica: de wetjaande,
rjochterlike en ûtfierende macht. Crince Ie Roy yntrodusearre yn 1971 de amtners
as fjirde macht yn it steatsbestel. Tsjintwurdich wurde tïerders belange- en pres
suregroepen wol as tïifde macht neamd. Organisaasje- en advysburo's foarmje de
seisde macht en de media kinne yn dat rychje as sànde macht oantsjut wurde.
Sjoch: Rosenthal, U., 'De media: machtsuitoefening en controle op de macht', yn:
Bestuurskunde, 2001, 10,7,292-295.

11. Wethàlder Lute Pen fan de gemeente Menameradielliet op in diskusjebyienkomst
yn Dokkum witte dat de posysje fan de wethàlder sunt it ynfieren fan de duale
opset der op eftefÛt gien is. Hy fielt him neffens eigen sizzen: 'eenzaam en zielig'
(Leeuwarder Courant, 28 jannewaris 2004). Wethàlder Henk de Haas fan Vlissin
gen stapte mei yngong fan I novimber 2003 op, om't er neffens eigen sizzen en
nei alve jier wethàlderskip net yn it duale stelsel past (Binnenlands Bestuur, 26
september 2003). Wethàlder Paul Depla fan Nijmegen hat lykwols in oare mie
ning. Hy fynt dat it wethàlderskip 'spannender en leuker' wurden is (NRC-Han
delsblad, 10 maart 2004).

12. NRC-Handelsblad, 10 maart 2004.
13. Dit artikel docht foar in part ferslach fan it undersyk. It is it doel om it oare part, dat

under mear yngiet op de ynhàld fan it wethàlderskip, op in aar plak te publisearjen.

152



Skaaimerken en stânpunten fan wethâlders yn Fryslân 

14. Veldheer, V., 'De wethouder: van assessor tot politicus', yn: RW. Tops, A.F.A. 
Korsten en C.A.T. Schalken (red.), De wethouder, VUGA, 's-Gravenhage, 1994, 
26-34. 

15. VNG, De wethouder, VNG, 's-Gravenhage, 1972,40. 
16. Tops, P.W., A.F.A. Korsten en C.A.T. Schalken, De dominante en dubbelzinnige 

positie van wethouders', yn: RW. Tops, A.F.A. Korsten en C.A.T. Schalken (red.), 
De wethouder, VUGA, 's- Gravenhage, 1994, 11. 

17. Trouw, 6 januari 2001. 
18. Tops, Pieter, Moderne regenten, Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1994, 103. 
19. Stoof, J., 'Ex-wethouders op de arbeidsmarkt', yn: RW. Tops, A.F.A. Korsten en 

C.A.T. Schalken (red.), De wethouder, VUGA, 's-Gravenhage, 1994, 139-143. 
Sjoch ek: Leeuwarder Courant, 7 september 2002. 

20. Loekie van Maaren-van Balen, âld-boargemaster fan Ljouwert, skriuwt 'Vrij 
spoedig (dat moat yn de rin fan 1999 west hawwe; ph) wordt mij duidelijk dat drie 
van de vijf wethouders hoge ambitie hebben zo snel mogelijk burgemeester te 
worden'. Loekie van Maaren-van Balen, Hoezo burgemeester, Uitgeverij 
BZZTôH, 's-Gravenhage, 2003, 66. 

21. Binnenlands Bestuur, 2001, 20, 26. 
22. De sifers binne basearre op de stân fan saken fan 1 febrewaris 2004. Fan de 31 

boargemasters yn Fryslân (twa fakatueres ynbegrepen) hawwe sechstjin earder 
ûnderfining opdien as wethâlder. Trije Fryske boargemasters hawwe earder depu-
tearre yn Fryslân west. Njoggen fan de oanbelangjende njoggentjin boargemasters 
hawwe it amt fan wethâlder of deputearre yn de provinsje Fryslân beset. Fan de 
boargemasters mei in oare eftergrûn as dy fan wethâlder of deputearre, hat ien lid 
fan de Twadde Keamer west en hawwe seis in amtlike eftergrûn. Trije fan dat léste 
skift hawwe earder amtner yn Fryslân west. Nei 1 febrewaris 2004 waard it tal 
Fryske boargemasters mei wethâldersûnderfïning noch mei twa, dy fan Ljouwer-
teradiel en Skiermuontseach, útwreide 

23. Leeuwarder Courant, 30 desimber 2002. 
24. It enkêteformulier waard op 16 augustus 2002, dat wol sizze krekt foar it ôfrinnen 

fan de skoalfakânsjes, ferstjoerd. Foar safier nedich waard in rappelskriuwen 
ferstjoerd op 16 septimber 2002. 

25. Goed de helte fan de Nederlânske wethâlders is te finen yn gemeenten mei mear as 
18.000 ynwenners. Fiif prosint fan de wethâlders is te finen yn gemeenten mei 
mear as 100.000 ynwenners. (A.G. Schouw, Bestuursstijlen van wethouders, Diss. 
RU Leiden, 1996,21.) 

26. Tops, RW., A.F.A. Korsten en C.A.T. Schalken, 'De dominante en dubbelzinnige 
positie van wethouders', yn: RW. Tops, A.F.A. Korsten en C.A.T. Schalken (red.), 
Dewethouder,VUGA, 's-Gravenhage, 1994, 16-17. 

27. Foar it oersjoch en it fierder ferarbeidzjen fan de gegevens is de Staatkundig Gere
formeerde Partij ûnder de Christenunie oardere, wylst de ûnderskate pleatslike 
partijen as ien partij sjoen wurde. Derby giet it om de folgjende partijen/listen: 
Algemeen Belang Ameland, Gemeentebelangen 2000 (Boarnsterhim), Bolswards 
Belang, Dantumadeel'82, Gemeentebelangen (Frjentsjerteradiel, Ljouwertera-
diel, Lemsterlân, Menameradiel en Wymbritseradiel), Werkgroep Het Bildt, 
Opsterlands Belang, Ons Belang (Skiermuontseach), Christelijke Groepering 
Schiermonnikoog, Schiermonnikoogs Belang en Algemeen Belang Vlieland. Hoe
wol ideologysk fan in oare sinjatuer, mar elektoraal en wat berik oanbelanget fer-

153 
wumkes.nl

Skaaimerken en stànpuntenfan wethàlders yn Fryslàn

14. Veldheer, v., 'De wethouder: van assessor tot politicus', yn: p.w. Tops, AF.A
Korsten en c.A.T. Schalken (red.), De wethouder, VUGA, 's-Gravenhage, 1994,
26-34.

15. VNG, De wethouder, VNG, 's-Gravenhage, 1972,40.
16. Tops, P.W., A.F.A. Korsten en C.AT Schalken, De dominante en dubbelzinnige

positie van wethouders', yn: P.W. Tops, A.F.A. Korsten en C.AT Schalken (red.),
De wethouder, VUGA, 's- Gravenhage, 1994, 11.

17. Trouw, 6 januari 2001.
18. Tops, Pieter, Moderne regenten, Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1994, 103.
19. Stoof, l, 'Ex-wethouders op de arbeidsmarkt', yn: p.w. Tops, A.F.A Korsten en

C.AT Schalken (red.), De wethouder, VUGA, 's-Gravenhage, 1994, 139-143.
Sjoch ek: Leeuwarder Courant, 7 september 2002.

20. Loekie van Maaren-van Balen, àld-boargemaster fan Ljouwert, skriuwt 'Vrij
spoedig (dat moat yn de rin fan 1999 west hawwe; ph) wordt mij duidelijk dat drie
van de vijf wethouders hoge ambitie hebben zo snel mogelijk burgemeester te
worden'. Loekie van Maaren-van Balen, Hoezo burgemeester, Uitgeverij
BZZTàH, 's-Gravenhage, 2003, 66.

21. Binnenlands Bestuur, 2001, 20, 26.
22. De sifers binne basearre op de stàn fan saken fan I febrewaris 2004. Fan de 31

boargemasters yn Fryslàn (twa fakatueres ynbegrepen) hawwe sechstjin earder
ûnderfining opdien as wethàlder. Trije Fryske boargemasters hawwe earder depu
tearre yn Fryslàn west. Njoggen fan de oanbelangjende njoggentjin boargemasters
hawwe it amt fan wethàlder of deputearre yn de provinsje Fryslàn beset. Fan de
boargemasters mei in oare eftergrûn as dy fan wethàlder of deputearre, hat ien lid
fan de Twadde Keamer west en hawwe seis in amtlike eftergrûn. Trije fan dat lêste
skift hawwe earder amtner yn Fryslàn west. Nei I febrewaris 2004 waard it tal
Fryske boargemasters mei wethàldersûnderfining noch mei twa, dy fan Ljouwer
teradiel en Skiermuontseach, ûtwreide

23. Leeuwarder Courant, 30 desimber 2002.
24.1t enkêteformulier waard op 16 augustus 2002, dat wol sizze krekt foar it ófrinnen

fan de skoalfakànsjes, ferstjoerd. Foar safier nedich waard in rappelskriuwen
ferstjoerd op 16 septimber 2002.

25. Goed de helte fan de Nederlànske wethàlders is te finen yn gemeenten mei mear as
18.000 ynwenners. Fiif prosint fan de wethälders is te finen yn gemeenten mei
mear as 100.000 ynwenners. (A.G. Schouw, Bestuursstijlen van wethouders, Diss.
RU Leiden, 1996,21.)

26. Tops, P.W., A.F.A Korsten en C.AT. Schalken, 'De dominante en dubbelzinnige
positie van wethouders', yn: P.W. Tops, AF.A. Korsten en C.AT. Schalken (red.),
De wethouder, VUGA, 's- Gravenhage, 1994, 16-17.

27. Foar it oersjoch en it fierder ferarbeidzjen fan de gegevens is de Staatkundig Gere
formeerde Partij ûnder de Christen Unie oardere, wylst de ûnderskate pleatslike
partijen as ien partij sjoen wurde. Dêrby giet it om de folgjende partijen/listen:
Algemeen Belang Ameland, Gemeentebelangen 2000 (Boarnsterhim), Bolswards
Belang, Dantumadeel'82, Gemeentebelangen (Frjentsjerteradie!, Ljouwertera
die!, Lemsterlàn, Menameradiel en Wymbritseradiel), Werkgroep Het Bildt,
Opsterlands Belang, Ons Belang (Skiermuontseach), Christelijke Groepering
Schiermonnikoog, Schiermonnikoogs Belang en Algemeen Belang Vlieland. Hoe
wol ideologysk fan in oare sinjatuer, mar elektoraal en wat berik oanbelanget fer-

153



Piet Hemminga 

lykber, wurdt de Nieuwe Communistische Partij Nederland (NCPN) yn de 
gemeente Lemsterlân ek ta de lokale partijen rekkene. Yn de riedsperioaden 1998-
2002 en 2002-2006 besette de Socialistische Partij gjin wethâlderssit yn Fryslân. 
De neamde wethâlderssit yn it tiidrek 1998-2002 wie foar de Sociaal-Democrati
sche Partij, in ôfsplitsing fan de PvdA yn de gemeente West-Stellingwerf. 

28. Sjoch bygelyks: M.F.J. van Tilburg, 'D66 en haar wethouders', yn: RW. Tops, 
A.F.A. Korsten en C.A.T. Schalken (red.), De wethouder, VUGA, 's-Gravenhage, 
1994, 280; P. Depla en J. Monasch, 'Het wethouderssocialisme', yn: RW. Tops, 
A.F.A. Korsten en C.A.T. Schalken (red.), De wethouder, VUGA, 's-Gravenhage, 
1994, 256. 

29. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vrouwen in politiek en 
openbaar bestuur, Voortgangsrapportage'2001, Den Haag, 2001, 5. 

30. Leeuwarder Courant, 11 maaie 2002. 
3\.NRC-Handelsblad, 16 july 2002. 
32. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ambassadeursnetwerk 2003, 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, [2004], 8. 
33. Yn it rapport fan de Begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuls Dualisme en 

Lokale Democratie, De positie van de wethouder: de toekomst van het verleden? 
Begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuls Dualisme en Lokale Democratie, 
['s-Gravenhage, 2004], 8, wurdt oanjûn dat 83% fan de wethâlders tusken de 46 en 
65 jieris. 

34. Tops, RW., A.F.A. Korsten en C.A.T. Schalken, 'De dominante en dubbelzinnige 
positie van wethouders', yn: RW. Tops, A.F.A. Korsten en C.A.T. Schalken (red.), 
De wethouder, VUGA, 's-Gravenhage, 1994, 18. 

35. Ibid., 18. 
36. Ibid., 19. 
37. Tops, RW, A.F.A. Korsten en C.A.T. Schalken, 'De dominante en dubbelzinnige 

positie van wethouders', yn: RW. Tops, A.F.A. Korsten en C.A.T. Schalken (red.), 
Dewethouder,VUGA, 's-Gravenhage, 1994, 19. 

38. CBS, Bevolkingstrends, 51, 4e kwartaal 2003, Centraal Bureau voor de Statistiek, 
Heerlen/Voorburg, 2003, 6. 

39. Leeuwarder Courant, 7, 8, 9 en 10 septimber 1966. Dat tal komt aardich oerien 
mei de likernôch goed 20% fan de Fryske beropsbefolking dy't yn de sechstiger 
jierren syn brea yn de lânbou fertsjinne (Statistisch Zakboek voor het Noorden des 
Lands, A.J. Osinga N.V, Bolsward, 1967, 60). 

40. Tops, RW. en S. Zouridis, 'Is er leven na de politieke dood?' yn: RW. Tops, A.F.A. 
Korsten en C.A.T. Schalken (red.), De wethouder, VUGA, 's-Gravenhage, 1994, 
129. 

4L Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, De eerste klap is een 
daalder waard, BZK, Den Haag, 2002, 17. 

42. Begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuls Dualisme en Lokale Democratie, De 
positie van de wethouder: de toekomst van het verleden? Begeleidingscommissie 
Vernieuwingsimpuls Dualisme en Lokale Democratie, ['s-Gravenhage, 2004], 7. 

43. VNO-NCW, Een democratie van ambtenaren en leraren, VNO-NCW, s.L, 1997, 
101. 

44. VNG, De wethouder, VNG, 's -Gravenhage, 1972, 46. 
45. Schouw, A.G., Bestuursstijlen van wethouders, Diss. RU Leiden, 1996, 22. 
46. Begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuls Dualisme en Lokale Democratie, De 

154 wumkes.nl

Piet Hemminga

lykber, wurdt de Nieuwe Communistische Partij Nederland (NCPN) yn de
gemeente Lemsterlàn ek ta de lokale partijen rekkene. Yn de riedsperioaden 1998
2002 en 2002-2006 besette de Socialistische Partij gjin wethàlderssit yn Fryslàn.
De neamde wethàlderssit yn it tiidrek 1998-2002 wie foar de Sociaal-Democrati
sche Partij, in afsplitsing fan de PvdA yn de gemeente West-Stellingwerf.

28. Sjoch bygelyks: M.F.J. van Tilburg, 'D66 en haar wethouders', yn: P.w. Tops,
A.FA Korsten en CAT. Schalken (red.), De wethouder, VUGA 's-Gravenhage,
1994, 280; P. Depla en J. Monasch, 'Het wethouderssocialisme' , yn: P.W. Tops,
A.FA Korsten en CAT Schalken (red.), De wethouder, VUGA, 's-Gravenhage,
1994,256.

29. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vrouwen in politiek en
openbaar bestuur; Voortgangsrapportage 2001, Den Haag, 2001, 5.

30. Leeuwarder Courant, 11 maaie 2002.
31. NRC-Handelsblad, 16july 2002.
32. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ambassadeursnetwerk 2003,

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, [2004], 8.
33. Yn it rapport fan de Begeleidingscommissie Vemieuwingsimpuls Dualisme en

Lokale Democratie, De positie van de wethouder: de toekomst van het verleden?
Begeleidingscommissie VernieuwingsimpuIs Dualisme en Lokale Democratie,
['s-Gravenhage, 2004L 8, wurdt oanjûn dat 83% fan de wethàlders tusken de 46 en
65 jier is.

34. Tops, P.W., AFA. Korsten en CAT Schalken, 'De dominante en dubbelzinnige
positie van wethouders', yn: P.W. Tops, A.FA. Korsten en CAT Schalken (red.),
De wethouder, VUGA, 's- Gravenhage, 1994, 18.

35. Ibid., 18.
36. Ibid., 19.
37. Tops, P.W., A.FA. Korsten en CAT Schalken, 'De dominante en dubbelzinnige

positie van wethouders', yn: P.W. Tops, AFA Korsten en CAT. Schalken (red.),
De wethouder, VUGA, 's- Gravenhage, 1994, 19.

38. CBS, Bevolkingstrends, 51, 4e kwartaal 2003, Centraal Bureau voor de Statistiek,
Heerlen/Voorburg, 2003, 6.

39. Leeuwarder Courant, 7, 8, 9 en 10 septimber 1966. Dat tal komt aardich oerien
mei de likernach goed 20% fan de Fryske beropsbefolking dy't yn de sechstiger
jierren syn brea yn de lànbou fertsjinne (Statistisch Zakboek voor het Noorden des
Lands, AJ. Osinga N.V., Bolsward, 1967,60).

40. Tops, P.W. en S. Zouridis, 'Is er leven na de politieke dood?' yn: P.W. Tops, AEA
Korsten en CAT Schalken (red.), De wethouder, VUGA, 's-Gravenhage, 1994,
129.

41. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, De eerste klap is een
daalder waard, BZK, Den Haag, 2002, 17.

42. Begeleidingscommissie VernieuwingsimpuIs Dualisme en Lokale Democratie, De
positie van de wethouder: de toekomst van het verleden? Begeleidingscommissie
VernieuwingsimpuIs Dualisme en Lokale Democratie, ['s-Gravenhage, 2004], 7.

43. VNO-NCW, Een democratie van ambtenaren en leraren, VNO-NCW, s.1., 1997,
101.

44. VNG, De wethouder, VNG, 's -Gravenhage, 1972,46.
45. Schouw, A.G., Bestuursstijlen van wethouders, Diss. RU Leiden, 1996,22.
46. Begeleidingscommissie Vemieuwingsimpuls Dualisme en Lokale Democratie, De

154



Skaaimerken en startpunten fan wethâlders yn Fryslân 

positie van de wethouder: de toekomst van het verleden? Begeleidingscommissie 
Vernieuwingsimpuls Dualisme en Lokale Democratie. ['s-Gravenhage, 2004], 6. 

47. Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
betreffende de bezoldiging wethouders en eindejaarsuitkering voor burgemeesters 
en voor wethouders, 06-05-02. 

48. Berghuis, J.M.J. en M. Herweijer, 'Wethouders in deeltijd', yn: RW. Tops, A.F.A. 
Korsten en C.A.T. Schalken (red.), De wethouder, VUGA, 's-Gravenhage, 1994, 
167. 

49. Begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuls Dualisme en Lokale Democratie, De 
positie van de wethouder: de toekomst van het verleden? Begeleidingscommissie 
Vernieuwingsimpuls Dualisme en Lokale Democratie, ['s-Gravenhage, 2004], 17-
20. 

50. Ibid., 27. 
51. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hoofdlijnennotitie 

direct gekozen burgemeester, BZK, Den Haag, 2003, 16 en 17. 
52. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, De eerste klap is een 

daalder waard, BZK, Den Haag, 2002, 16. 
53. Deputearre Steaten fan Fryslân, Om de kwaliteit fan de romte, Provinsje Fryslân, 

[Ljouwert], 2004. 
54. Ibid., 24-25. 
55. Provincie Friesland, Gemeentelijke herindeling van Friesland, provincie Fries

land, [Leeuwarden], 1974, 12. Sjoch ek: J.G. van Rijn, 'Gemeentlike weryndie-
lingyn Fryslân', yn: It Be aken, XLIX, 1987, 68-71. 

56. Boalsert en Ferwerderadiel hienen op 1 jannewaris 2002 respektivelik 9378 en 
8894 ynwenners. De gemeenten It Bilt, Gaasterlân-Sleat, Littenseradiel, Ljouwer-
teradiel en Nijefurd hawwe elk tusken de 10.000 en 11.000 ynwenners. 

57. Gedeputeerde Staten van Fryslân, Bestuurlijke organisatie in Fryslân: bestuurlij
ke visie en aanpak, [Leeuwarden], 2000. 
Stuurgroep Krachtige gemeenten, Gemeenten: méér dan lokaal bestuur, Ministe
rie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag, 2000. 

58. Smallenbroek, A.J.H., J.M. Bakker, It lokaal bestjoer yn Fryslân en hoe fierder? 
SGBO/VNG, Den Haag, 2001. 

59. Hiemstra, Jaring, Arno Seinstra, Luuk Aarts, Resultaten zelfevaluatie bestuurs
kwaliteit Friese gemeenten, Provincie Fryslân, [Leeuwarden], 2003, 15. 

60. Provinsjaal bestjoer fan Fryslân, It fanselssprekkend plak fan it Frysk, Provinsje 
Fryslân, 2003. 

61. Gorter, Durk, Reitze J. Jonkman, Taal yn Fryslân op 'e nij besjoen, Fryske Akade-
my, Lj ou wert, 1995, 15. 

62. Fan de 71 wethâlders yn it ûndersyk binne ûnderwilens twa ta boargemaster (fan 
in Fryske gemeente) beneamd. Ien wethâlder hat om reden fan âldens syn amt yn 
maart 2004 opjûn. 

63. Hemminga, Piet, 'De weryndieling komt der oan!' yn: Trotwaer, XXXII, 2001, 
149. 

155 wumkes.nl

Skaaimerken en stànpuntenfan wethà/ders yn Frys/àn

positie van de wethouder: de toekomst van het verleden? Begeleidingscommissie
Vernieuwingsimpuis Dualisme en Lokale Democratie, ['s-Gravenhage, 2004], 6.

47. Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
betreffende de bezoldiging wethouders en eindejaarsuitkering voor burgemeesters
en voor wethouders, 06-05-02.

48. Berghuis, J.MJ. en M. Herweijer, 'Wethouders in deeltijd', yn: P.W. Tops, A.FA.
Korsten en C.A.T. Schalken (red.), De wethouder, VUGA, 's-Gravenhage, 1994,
167.

49. Begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuis Dualisme en Lokale Democratie, De
positie van de wethouder: de toekomst van het verleden? Begeleidingscommissie
Vernieuwingsimpuis Dualisme en Lokale Democratie, [' s-Gravenhage, 2004], 17
20.

50. Ibid., 27.
51. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hoofdlijnennotitie

direct gekozen burgemeester, BZK, Den Haag, 2003, 16 en 17.
52. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, De eerste klap is een

daalder waard, BZK, Den Haag, 2002, 16.
53. Deputearre Steaten fan Frysliin, Om de kwaliteit fan de romte, Provinsje Fryslàn,

[Ljouwert], 2004.
54. Ibid., 24-25.
55. Provincie Friesland, Gemeentelijke herindeling van Friesland, provincie Fries

land, [Leeuwarden], 1974, 12. Sjoch ek: J.G. van Rijn, 'Gemeentlike weryndie
ling yn Fryslàn', yn: It Beaken, XLIX, 1987, 68-71.

56. Boalsert en Ferwerderadiel hienen op 1 jannewaris 2002 respektivelik 9378 en
8894 ynwenners. De gemeenten 1t Bilt, Gaasterlàn-Sleat, Littenseradiel, Ljouwer
teradiel en Nijefurd hawwe elk tusken de 10.000 en 11.000 ynwenners.

57. Gedeputeerde Staten van Fryslàn, Bestuurlijke organisatie in Fryslán: bestuurlij
ke visie en aanpak, [Leeuwarden], 2000.
Stuurgroep Krachtige gemeenten, Gemeenten: méér dan lokaal bestuur, Ministe
rie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag, 2000.

58. Smallenbroek, AJ.H., J.M. Bakker, It lokaal bestjoer yn Fryslán en hoefierder?
SGBONNG, Den Haag, 2001.

59. Hiemstra, Jaring, Arno Seinstra, Luuk Aarts, Resultaten ze(fevaluatie bestuurs
kwaliteit Friese gemeenten, Provincie Fryslàn, [Leeuwarden], 2003, 15.

60. Provinsjaal bestjoer fan Fryslàn, It fanselssprekkend plak fan it Frysk, Provinsje
Fryslàn, 2003.

61. Gorter, Durk, Reitze J. Jonkman, Taal yn Fryslán op 'e nij besjoen, Fryske Akade
my, Ljouwert, 1995, 15.

62. Fan de 71 wethàlders yn it ûndersyk binne ûnderwilens twa ta boargemaster (fan
in Fryske gemeente) beneamd. 1en wethàlder hat om reden fan àldens syn amt yn
maart 2004 opjûn.

63. Hemminga, Piet, 'De weryndieling komt der oan!' yn: Trotwaer, XXXII, 2001,
149.

155



Piet Hemminga 

Literatuer 

Begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuls Dualisme en Lokale Democra
tie, De positie van de wethouder: de toekomst van het verleden? Begelei
dingscommissie Vernieuwingsimpuls Dualisme en Lokale Democratie, 
['s-Gravenhage,2004]. 

Binnenlands Bestuur, 2001, 20, 26 en 2003, 23, 39. 
CBS, Bevolkingstrends, 51, 4e kwartaal 2003, Centraal Bureau voor de Statis

tiek, Heerlen/Voorburg, 2003. 
Gedeputeerde Staten van Friesland, Gemeentelijke herindeling van Friesland, 

provincie Friesland, [Leeuwarden], 1974. 
Gedeputeerde Staten van Fryslân, Bestuurlijke organisatie in Fryslân: 

bestuurlijke visie en aanpak, Provinsje Fryslân, [Leeuwarden], 2000. 
Gedeputeerde Staten van Fryslân, Om de kwaliteit fan de romte, Provinsje 

Fryslân, [Ljouwert], 2004. 
Gorter, Durk; Reitze J. Jonkman, Taal yn Fryslân op 'e nij besjoen, Fryske 

Akademy, Ljouwert, 1995. 
Hemminga, Piet, 'De weryndieling komt der oan!', yn: Trotwaer, XXXII, 

2001,149-155. 
Hiemstra, Jaritig, Arno Seinstra, Luuk Aarts, Resultaten zelfevaluatie 

bestuurskwaliteit Friese gemeenten, Provincie Fryslân, [Leeuwarden], 
2003. 

Leeuwarder Courant, 7, 8, 9 en 10 septimber 1966; 30 desimber 2002; 11 
maaie 2002; 28 jannewaris 2004. 

Maaren-van Balen, Loekie van, Hoezo burgemeester, Uitgeverij BZZTôH, 
's-Gravenhage, 2003. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Circulaire 
betreffende de bezoldiging wethouders en eindejaarsuitkering voor burge
meesters en voor wethouders, 06-05-02. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De eerste klap is 
een daalder waard! Den Haag, 2002. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hoofdlijnennoti
tie direct gekozen burgemeester, BZK, Den Haag, 2003. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vrouwen in poli
tiek en openbaar bestuur, Voortgangsrapportage 2001, Den Haag, 2001. 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ambassadeursnetwerk 
2003, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, 
[2004]. 

NRC-Handelsblad, 16july2002; 10 maart 2004. 
Provinsjaal Bestjoer fan Fryslân, It fanselssprekkend plak fan it Frysk, Pro

vinsje Fryslân, 2003. 
Rijn, J.G. van, 'Gemeentlike weryndieling yn Fryslân', yn: It Beaken, XLIX, 

1987,65-78. 
Rosenthal, U., 'De media: machtsuitoefening en controle op de macht', in: 

156 wumkes.nl

Piet Henllninga

Literatuer

Begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuls Dualisme en Lokale Democra
tie, De positie van de wethouder: de toekomst van het verleden? Begelei
dingscommissie Vernieuwingsimpuls Dualisme en Lokale Democratie,
['s-Gravenhage, 2004].

Binnenlands Bestuur, 2001, 20, 26 en 2003,23,39.
CBS, Bevolkingstrends, 51, 4e kwartaal 2003, Centraal Bureau voor de Statis

tiek, HeerlenNoorburg, 2003.
Gedeputeerde Staten van Friesland, Gemeentelijke herindeling van Friesland,

provincie Friesland, [Leeuwarden], 1974.
Gedeputeerde Staten van Fryslàn, Bestuurlijke organisatie in Fryslán:

bestuurlijke visie en aanpak, Provinsje Fryslàn, [Leeuwarden), 2000.
Gedeputeerde Staten van Fryslàn, Om de ~kwaliteit fan de romte, Provinsje

Fryslàn, [Ljouwert], 2004.
Gorter, Durk; Reitze J. Jonkman, Taal yn Fryslàn op 'e nij besjoen, Fryske

Akademy, Ljouwert, 1995.
Hemminga, Piet, 'De weryndieling komt der oan!', yn: Trotwaer, XXXII,

2001,149-155.
Hiemstra, Jaring, Arno Seinstra, Luuk Aarts, Resultaten zelfevaluatie

bestuurskwaliteit Friese gemeenten, Provincie Fryslàn, [Leeuwarden],
2003.

Leeuwarder Courant, 7, 8, 9 en 10 septimber 1966; 30 desimber 2002; 11
maaie 2002; 28 jannewaris 2004.

Maaren-van Balen, Loekie van, Hoezo burgemeester, Uitgeverij BZZTöH,
's-Gravenhage, 2003.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Circulaire
betreffende de bezoldiging wethouders en eindejaarsuitkering voor burge
meesters en voor wethouders, 06-05-02.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De eerste klap is
een daalder waard! Den Haag, 2002.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hoofdlijnennoti
tie direct gekozen burgemeester, BZK, Den Haag, 2003.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vrouwen in poli
tiek en openbaar bestuur, Voortgangsrapportage 2001, Den Haag, 2001.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ambassadeursnetwerk
2003, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag,
[2004].

NRC-Handelsblad, 16 july 2002; 10 maart 2004.
Provinsjaal Bestjoer fan Fryslàn, It fanselssprekkend plak fan it Frysk, Pro

vinsje Fryslàn, 2003.
Rijn, J.G. van, 'Gemeentlike weryndieling yn Fryslän', yn: It Beaken, XLIX,

1987,65-78.
Rosenthal, U., 'De media: machtsuitoefening en controle op de macht', in:

156



Skaaimerken en startpunten fan wethâlders vn Fryslân 

Bestuurskunde, 2001, 10, 7, 292-298. 
Schouw, A.G., Bestuursstijlen van wethouders, Diss. RU Leiden, 1996. 
Smallenbroek, A.J.H; J.M. Bakker, It lokaal bestjoer yn Fryslân en hoe fier

der? SGBO/VNG, Den Haag, 2001. 
Statistisch Zakboek voor het Noorden des Lands, A.J. Osinga N.V., Bolsward, 

1967. 
Stuurgroep Krachtige gemeenten, Gemeenten: méér dan lokaal bestuur, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag, 
2000. 

Tops, P.W., A.F.A. Korsten en C.A.T. Schalken (red.), De wethouder, VUGA, 
's-Gravenhage, 1994. 

Tops, Pieter, Moderne regenten, Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1994. 
Trouw, 6 jannewaris 2001. 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, De wethouder, VNG, 's -Graven-

hage, 1972. 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Wethouders in Nederland. Een 

onderzoek naar hun positie en functioneren, VNG, Den Haag, 1980. 
VNO-NCW, Een democratie van ambtenaren en leraren, VNO-NCW, s.1., 

1997. 
Willemse, R., Het bestaansrecht van de Nederlandse gemeente, Eburon, 

Delft, 2001. 

157 wumkes.nl

Skaaimerken en stànpuntenfan wethàlders yn Fryslàn

Bestuurskunde, 2001, 10,7,292-298.
Schouw, AG., Bestuursstijlen van wethouders, Diss. RU Leiden, 1996.
Smallenbroek, AJ.H; l.M. Bakker, It lokaal bestjoer yn Fryslán en hoe fier

der? SGBONNG, Den Haag, 2001.
Statistisch Zakboek voor het Noorden des Lands, AJ. Osinga N.V, Bolsward,

1967.
Stuurgroep Krachtige gemeenten, Gemeenten: méér dan lokaal bestuur,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag,
2000.

Tops, P.W., A.F.A Korsten en C.AT. Schalken (red.), De wethouder, VUGA,
's-Gravenhage, 1994.

Tops, Pieter, Moderne regenten, Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1994.
Trouw, 6 jannewaris 2001.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, De wethouder, VNG, 's -Graven

hage, 1972.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Wethouders in Nederland. Een

onderzoek naar hun positie en functioneren, VNG, Den Haag, 1980.
VNO-NCW, Een democratie van ambtenaren en leraren, VNO-NCW, sj.,

1997.
Willemse, R., Het bestaansrecht van de Nederlandse gemeente, Eburon,

Delft, 2001.

157


