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• Joyce Sylvester: democratische legitimatie en kleine gemeenten

• René Clarijs kritisch op decentralisatie Jeugdzorg

• Partner is vliegwiel in loopbaanoriëntatie van de burgemeester
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Begin september schreef Joyce Sylvester een brief aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties over de democratische legitimatie in kleine gemeenten. ‘Ik maak mij namelijk  
zorgen over het bestaansrecht van kleine gemeenten vanuit democratisch perspectief’, zegt de waar-
nemend burgemeester, die ook lid van de Eerste Kamer is. ‘Krijgen de burgers in kleine gemeenten wel 
de volwaardige zeggenschap om via hun stem het mandaat te verlenen bij de belangrijke zaken die er 
voor hen echt toe doen?’

Alleen in naam   nog zelfstandig
Democratische legitimatie; ook van belang in kleine gemeenten

‘In de brief aan de minister verwoordde ik opvat-
tingen zoals die breed leven in de gemeente-
raad van Naarden. Eerder mocht ik waarnemen 

in de gemeente Anna Paulowna. Deze gemeente is 
inmiddels opgegaan in de gemeente Hollands Kroon. 
Ook in Anna Paulowna hoorde ik soortgelijke menin-
gen zoals die worden gegeven in de gemeenteraad 
van Naarden. In de Vestingstad wordt met regelmaat 
tijdens raadsvergaderingen gesproken over “democra-
tische legitimatie” in relatie tot het “inwoneraantal” 

van de gemeente. Of beter gezegd, er wordt gesproken 
over de ontbrekende relatie tussen de democratische 
legitimatie en het inwoneraantal. Ik vraag mij af of dit 
thema ook onderwerp van gesprek is in de gemeente-
raden van andere kleine gemeenten.

Automatisch op afstand
De situatie in kleine gemeenten komt er op neer, en 
ik citeer nu uit de brief die ik stuurde aan de minis-
ter, “dat kleine gemeenten vandaag de dag vaak 
alleen nog maar hun taken kunnen uitvoeren door 
met andere gemeenten samenwerkingsverbanden op 
te richten. De besluiten over veel gemeentelijke 
taken worden derhalve vooral binnen deze samen-
werkingsverbanden genomen. De gemeenten en dus 
ook de gemeenteraden komen daardoor automatisch 
op afstand te staan en gaan dus zelf niet meer direct 
over de uitvoering van hun taken.
De besluiten die binnen deze samenwerkingsverban-
den worden genomen zijn een resultante van alle 

belangen van de verschillende daaraan deelnemen-
de gemeenten en de krachtsverhoudingen binnen 
zo’n samenwerkingsverband. Het zal duidelijk zijn 
dat de kleinere gemeenten dan vaak aan het kortste 
eind trekken. Punt is dat door deze besluitvorming in 
samenwerkingsverbanden de wil van de lokale 
gemeenteraad niet meer of onvoldoende tot uitdruk-
king komt.
Daarmee wordt dan vervolgens ook de band tussen 
kiezer en gekozene doorgeknipt. Immers een raads-
lid dat op de besluitvorming wordt aangesproken kan 
uiteindelijk niet anders dan naar dergelijke gezamen-
lijk besluitvorming verwijzen. Ten minste als er in de 
betreffende situatie al sprake is geweest van geza-
menlijke besluitvorming. Immers wil een samenwer-
kingsverband met veel gemeenten tot besluitvorming 
kunnen komen en efficiënt en effectief kunnen zijn, 
dan wordt er bij meerderheid van stemmen beslist. 
Het kan dus voorkomen, dat een gemeenteraad het 
apert oneens is met een besluit en dat toch dat 
besluit wordt genomen en uitgevoerd. Zeker kleine 
gemeenten kunnen gemakkelijk in een dergelijke 
situatie terechtkomen. Dit kan zich dus straks ook 
voordoen bij de taken die binnenkort op het gebied 
van het sociaal domein naar de gemeenten worden 
gedecentraliseerd. Doel van die decentralisaties is de 
uitvoering van deze taken via de gemeenten dichter 
bij de burger te brengen. Voor kleine gemeenten zal 
dat doel dus niet worden gerealiseerd, omdat ze 
deze taken op afstand moeten zetten via samenwer-
kingsconstructies, zonder dat ze daar nog al te veel 
invloed op hebben. Met andere woorden kleine 
gemeenten zijn in naam vaak nog zelfstandig, maar 
in de praktijk helemaal niet meer.”

Kiezersmandaat
De brief vervolgt: “In maart 2014 zijn er weer gemeen-
teraadsverkiezingen en krijgen de gekozenen hun 
kiezersmandaat. Een mandaat dat in veel kleine 

‘Kleine gemeenten zijn in naam vaak nog 
zelfstandig, maar in de praktijk helemaal 
niet meer.’ 
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Alleen in naam   nog zelfstandig
gemeenten niet waar kan worden gemaakt, omdat de 
gemeente haar taken hoofdzakelijk uitvoert via samen-
werkingsverbanden. Dit kan het werk van raadsleden 
devalueren. Dit is slecht voor de democratie, terwijl 
gemeenten de basiseenheden van die democratie zijn. 
De omvang van dit probleem is groot, namelijk een 
derde van de 408 Nederlandse gemeenten (ruim 130 
gemeenten) is een kleine gemeente. Dat wil zeggen 
een gemeente met minder dan 20.000 inwoners.
In een poging om onder andere het hierboven 
geschetste probleem op te lossen kiest Naarden voor 
het vergroten van haar bestuurskracht via fusie. Op 1 
januari 2016 hoopt Naarden te fuseren met in elk 
geval Bussum en Muiden. Uiteraard is het alleen 
maar creëren van volwaardige en bestuurskrachtige 
gemeenten door herindeling op zich niet voldoende. 
In die gemeenten van grotere schaal zal nog steeds 
veel aandacht moeten zijn voor de afstand kiezer-
gekozenen. Met bijvoorbeeld wijkgericht werken en 
goede participatietrajecten kunnen volwaardige en 
bestuurskrachtige gemeenteraden van grotere 
gemeenten daar prima op sturen. Langs deze weg 
kan er weer een lokale bestuurslaag ontstaan waar 
zaken integraal tegen elkaar kunnen worden afgewo-
gen, het kiezersmandaat kan worden waargemaakt 
en volwaardig aan de kiezer verantwoording kan 
worden afgelegd.” In de brief roep ik de minister op 
om, en ik citeer, “alles in het werk te zetten om het 
binnenlands bestuur op dit punt te verbeteren en 
ervoor zorg te dragen dat via herindeling van kleine 
gemeenten het kiezersmandaat door de gekozenen 
adequaat en effectief kan worden uitgevoerd.” Fusie 
is uiteraard geen doel op zich. In de ogen van de 
Naardense raad is fusie echter wel een middel om in 
de toekomst aan de democratische legitimiteit een 
betere invulling te geven zodat de burgers in de nieu-
we gemeente wèl de volwaardige zeggenschap krij-
gen over de zaken die er voor hen echt toe doen.  

Reacties
In de afgelopen weken bereikten mij uiteenlopende 
reacties op de brief die ik schreef naar de minister en 
ook werd er gereageerd op de, in Anna Paulowna en in 
Naarden gekozen, oplossing van fusie. Om te begin-
nen was er de reactie van de minister van Binnenland-
se Zaken. In zijn brief van 17 september jl. staat 
geschreven: “Ik herken dat intergemeentelijke samen-
werking veelvuldig voorkomt. De decentralisaties in 
het sociale domein zullen leiden tot meer samenwer-

king of in ieder geval tot samenwerking op meer terrei-
nen. Samenwerking leidt tot een beperking van de 
eigen autonome ruimte. Als taken worden overgedra-
gen aan een samenwerkingsverband, vindt de uitvoe-
ring van deze taken niet meer plaats binnen de eigen 
gemeente, maar in het samenwerkingsverband. De 
vraag die u daarbij oproept is of een gemeenteraad op 
taken waarop een gemeente samenwerkt zijn rol nog 
kan waarmaken. Deze vraag verdient continu 

aandacht, met name bij gemeenten zelf. Het oordeel 
of een gemeenteraad in staat is zijn rol goed in te 
vullen, rekening houdend met alle samenwerkingsver-
banden waar de gemeente aan deelneemt, laat ik 
nadrukkelijk aan de gemeenteraad zelf. Wel probeer ik 
gemeenteraden te ondersteunen bij het uitoefenen 
van hun verantwoordelijkheden. Zo heb ik een voorstel 
tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelin-
gen aanhangig gemaakt bij de Tweede Kamer, waar-
mee gemeenteraden onder meer extra mogelijkheden 

Joyce Sylvester, burgemeester van Naarden  

en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA.

‘Besluiten over veel gemeentelijke  
taken worden vooral binnen  

samenwerkingsverbanden genomen.’
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krijgen om invloed uit te oefenen op een samenwer-
kingsverband.” 
Naast de reactie van de minister mocht ik ook nog 
andere reacties ontvangen. Die maken wel duidelijk 
dat in algemene zin wordt gedeeld dat de band 
tussen kiezer en gekozenen bij de toename van het 
aantal samenwerkingsrelaties zwakker wordt of zelfs 
helemaal verdwijnt. De meningen lopen om heel 
diverse redenen uiteen of fusie de beste oplossing is 
voor dit probleem. 

Beperktere betekenis
Via twitter kreeg ik al snel een reactie, dat de brief aan 
de minister een “moedige” was. Van wethouder Sytse 
de Jong uit Staphorst (16.000 inwoners) kreeg ik een 
column toegestuurd met als titel: “Meer is minder”.1  
Hij meldde mij dat het zijn eerste reactie was om vol in 
de aanval te gaan. Later kwam hij er op uit, dat voor 

zijn gemeente de rol als “veredeld uitvoeringsloket” 
van allerlei samenwerkingsverbanden het einde in 
zicht begint te komen. In de reacties werden ook verge-
lijkingen getrokken met het buitenland waar kleine 
gemeenten andere taken, bevoegdheden en verant-
woordelijkheden zouden hebben dan grote gemeen-
ten. Misschien zouden kleine gemeenten in Nederland 

1 Zicht, Tijdschrift voor gereformeerd zicht op politiek en 

maatschappij 2013 (nr. 3, themanummer Democratie in reparatie, 

column Brandpunt), Gouda: Guido de Brès-Stichting, 2013, p.54.

ook andere taken, bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden kunnen krijgen dan grote gemeenten? Duitsland 
zou een goed voorbeeld kunnen zijn voor Nederland. 
Maar accepteren we daarmee dat inwoners van kleine 
gemeenten mogen stemmen voor een orgaan dat een 
beperktere betekenis heeft?
Uit de reacties kwam tevens duidelijk naar voren, dat 
fusie niet voor een ieder een aanvaardbare oplossing 
is. Dat heeft er mee te maken, dat het opheffen van 
kleine gemeenten, zoals ik begreep, electorale belan-
gen raakt. Het opheffen van kleine gemeenten zou 
voorts ten koste gaan van de werkgelegenheid voor 
burgemeesters van kleine gemeenten. Kleine 
gemeenten zouden juist dichter bij de burgers staan 
en in kleine gemeenten zou er meer ‘identiteit’ 
kunnen worden ervaren door inwoners. Mij viel op dat 
de inhoud van de reacties uit diverse delen van het 
land verschillend was. Uit het Noorden van ons land 
kreeg ik een verbaasde reactie die er op neer kwam, 
dat het wonderlijk is dat een en ander in de Gooi- en 
Vechtstreek nog een thema is. In het Noorden heeft 
een aantal gemeenten voor vergaande fusies gekozen 
en misschien dat dit deze reactie verklaart? Ook was 
de reactie voor mijn gevoel mede afhankelijk van de 
invalshoek van de afzender. Zo had ik het idee dat de 
problematiek relatief vaker werd herkend door raads-
leden en door burgemeesters.

Fuseren of niet?
Al met al merk ik aan de uiteenlopende reacties dat het 
onderwerp “leeft”. Het is daarmee wel de moeite 
waard om de gedachtewisseling over de borging van 
de democratische legitimatie in kleine gemeenten te 
continueren. Een aantal kleine gemeenten kiest voor 
fusie vanuit de overtuiging dat fusie het probleem van 
het democratisch tekort het beste tackelt. Andere 
gemeenten kiezen niet voor fusie. Het is interessant 
om verder op de hoogte te raken van elkaars overwe-
gingen. Immers, dat de democratische legitimatie ook 
in kleine gemeenten van belang is en dat de burgers 
volwaardige zeggenschap hebben lijkt door iedereen 
te worden onderschreven. Deze legitimatie dient op 
een adequate en effectieve wijze te worden geborgd. 
Het is daarbij van belang om de burger in te lichten 
over de beperktere invloed die raadsleden kunnen 
uitoefenen in relatie tot de vele samenwerkingsverban-
den die kleine gemeenten momenteel kennen. De 
problematiek lijkt bij burgers nagenoeg onbekend. 
Juist door burgemeesters kan de democratische legiti-
matie in kleine gemeenten aan de orde worden gesteld 
vanwege hun positie in de relatie burger-bestuur.’ <

Dr. Joyce Sylvester,  
waarnemend burgemeester Naarden, senator

‘In gemeenten van grotere schaal zal nog 
steeds veel aandacht moeten zijn voor de 
afstand kiezer-gekozenen.’

Het fraaie stadhuis van Naarden dat dateert uit 1601. 

De raadszaal doet nog altijd dienst voor de vergaderingen van 

de gemeenteraad.
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