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En toen was er…

En toen was er een nieuwe bestuurlijke structuur: de stadsdeelraden zijn
afgeschaft, de bestuurscommissies treden aan. De afschaffing vormt een
voorlopig einde van een politieke discussie die in het regeerakkoord van
Rutte ii een beslissende wending heeft gekregen. Het kabinet wil minder
bestuurlijke drukte: minder bestuurders, minder provincies, minder waterschappen en minder gemeenten. En dus worden de deelraden in de gemeente Amsterdam en Rotterdam afgeschaft. Maar de stadsdelen bestaan
nog steeds en de Amsterdammer heeft al weer gestemd: voor de bestuurscommissie dit keer.
Daarmee staat Amsterdam iets nieuws te wachten, maar niemand weet
hoe de nieuwe situatie er in de praktijk uit zal zien. Over de discontinuïteit
(of is het een vooruitgang?) is wel al in veel, soms alarmerende bewoordingen geschreven: het bestuur van de stadsdelen zou veranderen van een
autonome bestuurslaag in een commissie van uitvoering, van een verzelf
standigde bestuurslaag naar een situatie van verlengd bestuur en het bestuur
zou terugkeren in een situatie van een zwaar centrum tegenover ‘deelradenlight’. Dit soort bewoordingen suggereren een heldere overgang tussen
het ‘oude’ en ‘het nieuwe’, terwijl de bestuurscommissies voorlopig een
onbepaalde combinatie vormen van bestaande praktijken binnen nieuwe
kaders, met andere voorwaarden. Bestuurscommissies zullen continuïteit
én verandering laten zien van routines, praktijken en rituelen.
Natuurlijk: de bevoegdheden zijn ingeperkt; er zijn minder commissieleden

dan deelraadsleden; de gemeentesecretaris heeft de ambtelijke leiding;
het budget is kleiner; de rechtspositie van de leden van het dagelijks bestuur
is veranderd; de bedrijfsvoering, ict, dienstverlening en communicatie zijn
gecentraliseerd.
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Maar wat de daadwerkelijke praktijk van het verlengd lokaal bestuur zal
worden moet nog blijken en dat zal pas na verloop van tijd zichtbaar worden.
Het besluit verandert de budgetstromen en de verdeling van verantwoordelijkheden, maar het spel tussen centrale stad, bestuurscommissies en
burger kent een eigen dynamiek. Het is van belang te ontdekken welke
dilemma’s en spanningen bestuurders en burgers hierin zullen ontmoeten.
Het gaat er niet om deze dilemma’s en spanningen op voorhand te neutraliseren, maar om ze zichtbaar te maken en ze op productieve wijze te benutten. Deze spanningen bepalen immers het metrum en het tempo van
de nieuwe dynamiek binnen het Amsterdamse bestuur.
Dit essay1 portretteert geen eindbeeld van de verandering die ontstaat met
de intrede van bestuurscommissies, noch van de nieuwe verhoudingen
waarin ook deze bestuurlijke verandering zal stollen. We kunnen niet in
de toekomst kijken. In dit essay reflecteren wij op de spanningen en dilemma’s in het nieuwe bestuurlijke stelsel. We beschouwen de intrede van de
bestuurscommissies als startpunt van verandering. We schetsen geen vergelijking tussen foto’s van een oude en een nieuwe situatie, maar eerder
een film die een dynamiek toont en waarvan het einde nog niet duidelijk
is. We schetsen een verhaal met een open einde. Alleen een verhaal met
een open einde past de bestuurscommissies en hun toekomsten – inderdaad, in meervoud.

Ogen en oren, handen en tanden
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Verandering door vernieuwing

Amsterdam krijgt een ‘nieuw’ bestuurlijk stelsel. Nieuw, want de stad vervangt het systeem van zeven stadsdelen met een gekozen raad door een
stelsel van zeven stadsdelen met bestuurscommissies. Met de bestuurscommissies keert Amsterdam ook ‘terug’ naar de waarde die het bestuur
van de deelgemeenten initieel2 was toebedeeld, namelijk die van gedecen-

traliseerd bestuur dat maatwerk levert op het niveau van de wijken, delen
of plekken in de stad. De vorige structuur zou daarin zijn ‘doorgeschoten’.
Dat vond althans de Tweede Kamer, die op 5 juli 2012 het wetsvoorstel
‘Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met
het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen’ heeft aangenomen. De Memorie van Toelichting
stelt dat stadsdelen “te ver zijn doorgeschoten in hun ontwikkeling en
trekken van een afzonderlijke bestuurslaag zijn gaan vertonen”. Dat vindt
het kabinet een onwenselijke ontwikkeling, omdat wettelijk is bepaald dat
de bestuurlijke hoofdstructuur alleen bestaat uit het Rijk, de provincies en
de gemeenten. Het kabinet streeft naar een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid met minder belastinggeld, minder ambtenaren, minder
regels en minder bestuurders.3 Daarom krijgt Amsterdam zeven bestuurscommissies die niet als concurrerende beleidscentra moeten gaan opereren.
Het moet gaan om een ‘ongedeelde stad’. Meteen al merken we ook op dat
de bestuurscommissies in Amsterdam een Amsterdamse uitwerking zijn
van hetgeen in Den Haag is besloten. Zo is er sprake van gekozen bestuur
en menigeen in Den Haag had dat niet voor ogen. Rotterdam kiest voor
een andere invulling – wel gekozen, minder bevoegdheden – en spreekt
van gebiedscommissies.

Verlengd lokaal bestuur
In Amsterdam is na de wetswijziging gekozen voor de invoering van bestuurscommissies in een stelsel van verlengd lokaal bestuur. In het vernieuwde bestuurlijke stelsel is er sprake van zeven territoriale bestuurscommissies, die binnen de stedelijke kaders verantwoordelijk zijn voor
een eigen pakket aan taken en bevoegdheden met een bijbehorend budget.
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Bestuurscommissies dienen verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad en het college en vormen geen algemeen vertegenwoordigend orgaan
maar zijn onderdeel van het stadsbestuur. Het college en de raad stellen
primair het beleid en de kaderstelling op, en bestuurscommissies richten
zich op de uitvoering van het beleid en vervullen via democratisch gekozen
lokale bestuurders een belangrijke ‘ogen en oren’-functie bij het signaleren
van ontwikkelingen in de buurt. De centrale stad en de bestuurscommissies
werken langs deze structuur vanuit één gezamenlijke beleidsagenda –
vaak aangeduid als ‘één Amsterdam’, met aandacht voor differentiatie en
maatwerk op lokaal niveau. De keuze voor gekozen bestuurscommissies
en bestuurders moet ook van die aandacht getuigen.4

Op zoek naar een nieuwe balans – de rode draad van legitimiteit
De installatie van de bestuurscommissies is een nieuwe stap in de vormgeving van het stadsbestuur van de gemeente Amsterdam dat zo, net als
andere overheden, een passende verhouding zoekt tussen territorium,
schaal van taakuitoefening en democratisch bestuur. De rode draad in
deze zoektocht vormt het vraagstuk van legitimiteit. Die is altijd tweeledig:
het stadsbestuur moet draagvlak verwerven voor de intenties van het te
voeren beleid (inputlegitimiteit) én door de prestaties van het gevoerde
beleid (outputlegitimiteit).
In de recente geschiedenis van bestuurlijke vernieuwingen voert steeds
één van deze twee ‘soorten’ legitimiteit de boventoon in de wens tot verandering. Zo werkt de gemeente Amsterdam sinds 1981 met een decentraal bestuur in stadsdelen om de uitvoering en het bestuur dichter bij
de burger te brengen. De ‘kloof’ tussen burger en overheid moest worden
overbrugd; draagvlak en het mobiliseren van de steun van de burger vormden indertijd de belangrijkste motivatie. In 2010 werd het aantal stadsdelen
teruggebracht van 14 naar 7, omdat de samenwerking binnen de gemeente,
en daarmee de uitvoeringskracht van stadsdelen beter moest. In deze herschikking werden verhoudingen gemeten langs de lat van de (beleids-)
prestaties. De stadsdelen zijn in 2010 daarom in de uitvoering versterkt,
terwijl de centrale stad meer is gaan zorgen voor algemene kaders, samenhang en structuur. In zowel de reorganisatie van 1981 als die van 2010
probeerde de stad zo een optimale verhouding te vinden voor het opereren
van de gemeente als geheel, met oog voor variëteit en diversiteit van de
stad. Het principe één-Amsterdam-met-oog-voor-variëteit is ook nu weer
zichtbaar in het ontwerp van het nieuwe stelsel van verlengd lokaal bestuur. Want zo heet de vernieuwing nu.

Ogen en oren, handen en tanden
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In de stukken5 van het Rijk en de gemeente lijken de bestuurscommissies
een vehikel voor het streven naar een ‘afgeslankt bestuur’, dat invulling
geeft aan ‘decentralisatie’ en ‘maatwerk’ op het niveau van de stad, maar
niet ‘doorschiet’ door van een hulpstructuur te veranderen in een zelfstandig bestuur. Dat juist de bestuurscommissies deze ambities mogen realiseren, lijkt dan weer enigszins toevallig, omdat met het afschaffen door het
Rijk niet werd gekozen voor een specifiek alternatief. In Nederland waren
Amsterdam en Rotterdam de enige steden met een bestuurlijk stelsel van
stadsdelen en gekozen besturen. Alleen daar heeft de wet gevolgen en
afschaffing van de deelgemeenten leidde tot een zoektocht naar een nieuwe vorm van binnengemeentelijke decentralisatie. De Gemeentewet biedt
die ruimte, zolang het takenpakket van de nieuwe bestuurlijke vorm niet
zo breed en algemeen is als dat van de voormalige deelgemeente.6 De bestuurscommissies lijken, net als de Rotterdamse gebiedscommissies, aan
dit criterium te voldoen. Duidelijk accentverschil is dat Amsterdam voor
taan uitgaat van een scherper politiek primaat bij de gemeenteraad en het
college en dat bestuurscommissies veel prominenter zijn neergezet als
uitvoeringsorganisaties.

Omstreden voorstel
Het wetsvoorstel van het kabinet was en is niet onomstreden. Integendeel,
de gemeente Amsterdam deed talrijke pogingen om te voorkomen dat de
stadsdelen zouden worden opgeheven. Amsterdam kent een rijke geschiedenis van bestuurlijke reorganisaties en na de recente wijziging in 2010 is
er behoorlijk geïnvesteerd in het afslanken en professionaliseren van de
stadsdelen: stevige bestuurders, een gemiddelde organisatieomvang van
500 tot 1.000 fte en een budget van circa € 1,5 miljard.7 Net nu de investeringen hadden moeten leiden tot zichtbare resultaten, dienen de deelgemeenten en hun raden te verdwijnen. Niet vreemd dus dat de gemeente
Amsterdam zich heeft verzet tegen het wetsvoorstel. Ondanks de lobby
en het verzet nam de Tweede Kamer het nieuwe wetsvoorstel echter aan:
Amsterdam moest op zoek naar een nieuwe vorm van gedecentraliseerd
bestuur. Het initiële verzet betekent overigens niet dat de bestuurscommissies met weerzin worden opgetuigd. Omdat de wetgever geen dwingend
alternatief in de wet heeft vastgelegd, is er veel ruimte gelaten voor de
invulling van het alternatieve, bestuurlijke stelsel. Daarnaast bestond er
bij sommige lokale bestuurders, politici en ambtenaren onvrede over het
functioneren van de stadsdeelraden, bijvoorbeeld vanwege verschillen in
woonnota’s en vergunningsvoorwaarden tussen stadsdelen en vanwege
‘politieke spelletjes’ in en tussen de stadsdelen. Vooral de verschillen in
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vergunningsvoorwaarden voor inwoners, die soms maar tien meter van
elkaar vandaan woonden, waren sommigen een doorn in het oog.

Begonnen met het werk, onderhandelingen gaan voort
De strijd voor of tegen de afschaffing van de deelraden is gevoerd. De
vraag of de bestuurscommissies nu ‘hét’ antwoord zijn op de bestuurlijke
uitdagingen van de tijd kan als altijd worden gesteld, maar de bestuurscommissies zijn ondertussen ‘gewoon’ begonnen met het werk. Kantoren
zijn betrokken, soms met nieuwe bestuurders, soms met dezelfde. Betrokkenen lijken vooral te hopen dat de voor- en nadelen van de oude bestuurlijke verhoudingen zich op elegante wijze zullen verzoenen in het nieuwe
systeem van bestuurscommissies. Het belang van de bestuurscommissies
lijkt door een ieder te worden erkend, hoewel meestal aarzelend. Nooit
met groot enthousiasme, nooit met vurige afwijzing: het is terug naar ‘normaal’, maar net een beetje anders. Maar schijn bedriegt. Achter de soms
aarzelende overeenstemming schuilt onzekerheid: wat gaan bestuurscommissies nu precies doen? Ook al is er sprake van een centrale kaderstelling
– de vaststelling ervan is nog geen vaststaand gegeven. Talrijke thema’s op
de grens van centrale sturing en lokale belangen zijn op dit moment onderwerp van politieke onderhandeling. En dat zal nog wel vaker gebeuren. En
naast de wat-vraag roept de kaderstelling ook de vraag op hoe bestuurscommissies hun taken dan mogen uitvoeren. Ter geruststelling: de vraag
naar bevoegdheden en taken is in een politiek-bestuurlijk systeem altijd
aan de orde. Immers, de vraag wat politiek is, is een van de meest fundamentele politieke vragen, zeker in een democratie. Die vraag valt per verordening nooit definitief te beantwoorden.

Van juridische zoektocht naar bestuurlijke praktijk
Dus wat ‘zijn’ het dan en, belangrijker nog, wat gaan ze ‘doen’? Vreemd
genoeg is er al veel over de bestuurscommissies geschreven in het proces
van totstandkoming ervan. Veelal blijkt helder gearticuleerd te zijn wat de
bestuurscommissies ‘niet’ mogen zijn, wat niet als vanzelf leidt tot het
antwoord op de vraag wat ze wel zijn. De bestuurscommissies-als-praktijk
moeten zich nog ontvouwen.

Ogen en oren, handen en tanden

9

3

Verlengd bestuur:
richtinggevende principes

De aard van de verandering die de vernieuwing zal brengen blijft weliswaar ongewis, maar de richting is niet volledig onbepaald. Amsterdam
kiest voor de invoering van bestuurscommissies in een stelsel van verlengd
lokaal bestuur. Belangrijk en markant verschil met de oude situatie is dat
de bestuurscommissies uitvoeringsorganisaties zijn die opereren binnen
de stedelijke kaders. Anders gezegd: het politieke primaat berust bij de
gemeenteraad en het college van b&w. Nog anders gezegd: de stad als
maatschappelijk geheel krijgt veel sterker ook een bestuur dat moet
acteren als een geheel.
Het vernieuwde bestuurlijke stelsel kent zeven territoriale bestuurscommissies, die verantwoordelijk zijn voor een eigen pakket aan taken en
bevoegdheden met een bijbehorend budget. In tegenstelling tot de stadsdelen beschikken bestuurscommissies niet over de bevoegdheid om verordeningen vast te stellen die door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven zijn. Ook is het niet meer mogelijk een substantieel deel van de
gemeentelijke taken over te dragen aan de bestuurscommissies zoals bij
de stadsdelen wel het geval was.8 Tegelijkertijd lezen wij in de gemeentelijke verordeningen dat bestuurscommissies blijven beschikken over
bevoegdheden die zich uitstrekken over 23 beleidsterreinen en die door
de gemeenteraad en het college worden overgedragen.9 Ook staat in de
documenten vermeld dat de bestuurscommissies expliciet als taak hebben
om burger- en buurtinitiatieven te stimuleren en te faciliteren, en de betrokkenheid van burgers bij het bestuur van de stad te vergroten. Al met
al is de overgang naar bestuurscommissies niet slechts een beëindiging
van oude taken, maar ook een nieuwe invulling van het bestuur van een
stadsdeel en daarmee ook van het bestuur van de stad als geheel. Waarom
heeft de gemeente Amsterdam voor dit bestuurlijk stelsel gekozen?
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Ruimte voor gedifferentieerde maatschappelijke belangen
Het belang van de Amsterdammer moet centraal staan in de afwegingen
van het gemeentelijke bestuur. Belangen zijn natuurlijk pluriform binnen
de stad, tussen burgers en kunnen ook per stadsdeel verschillen. Daarom
kiest de stad ervoor om in de zeven voormalige stadsdelen bestuurscommissies in te voeren. De verwachte kracht van de bestuurscommissies zit
in hun nabijheid tot de burger, hun kennis van lokale opgaven, het ver
mogen deze te kunnen overzien en deze te kunnen articuleren en/of te
vertalen in de kaders van de stad. Het stelsel van verlengd lokaal bestuur
in de stad wordt door de gemeente dan ook als belangrijk instrument beschouwd om de betrokkenheid van burgers bij het bestuur van de stad te
vergroten. Bovendien kunnen de commissies burgerinitiatieven stimuleren.
Met deze (gemobiliseerde) ogen en oren opereren de bestuurscommissies
als verlengd lokaal bestuur voor de hele stad en vanuit één gezamenlijke
beleidsagenda, ieder vanuit een eigen rol. Differentiatie in beleid en uitvoering is gebaseerd op verschillen in de lokale maatschappelijke opgaven.
Verschillen mogen bestaan, zolang ze uitlegbaar zijn aan burgers, bedrijven
en maatschappelijke organisaties. Zo luidt het gemeentelijk uitgangspunt.

Geen één Amsterdam zonder kaderstelling
In het bestuurlijk stelsel van verlengd lokaal bestuur vindt de beleidsontwikkeling stedelijk plaats en stelt de gemeenteraad de beleidskaders vast,
waarbij deze tevens expliciet benoemt op welke terreinen beleidsregels
lokaal ingevuld kunnen worden. De centrale stad legt zo vast welke bevoegdheden en taken gedelegeerd of gemandateerd zijn aan de bestuurscommissies en welke ruimte de commissies hebben bij de lokale invulling
van beleid en uitvoering. Bestuurscommissies hebben zo een limitatieve
set bevoegdheden en zijn dienstbaar en ondergeschikt (gemaakt) aan het
gemeentebestuur. De stedelijke kaderstelling is een door het college en de
gemeenteraad vastgesteld document waarin voor een beleidsonderwerp
doelstellingen, middelen en tijdpad zijn bepaald. De kaderstelling geeft
richting, en laat daarbij ruimte over aan lokale invulling. In de kaderstelling wordt geformuleerd welke rol en ruimte bestuurscommissies hebben
in het behalen van de doelstellingen. Het programakkoord 2014-2018
vormt het stedelijk kader voor de bestuurscommissies, waarbinnen de
bestuurscommissies bepalen op welke wijze zij de beschikbare instrumenten zullen inzetten en welke (lokale) actoren ze daarbij zullen betrekken.
Er zijn meer kaders: ook de financiële kaders worden stedelijk vastgesteld.
Het besluit van de gemeenteraad over de allocatie van middelen aan programma’s en programmaonderdelen staat in de kadernota. De gemeente-
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raad stelt per programma een budget vast voor gebiedsgericht werken.
Hiermee alloceert de gemeenteraad een totaalbudget aan de zeven bestuurscommissies. Deze allocatie vormt het financieel kader waarbinnen
de bestuurscommissies en het college ontwerpbegrotingen opstellen.
Stedelijke kaders worden in principe voorbereid door de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (rve’s), die momenteel in ontwikkeling zijn. Het is
de rol van de Bestuursdienst om met de rve’s en stadsdelen in kaart te
brengen op welke beleidsterreinen met prioriteit stedelijke kaders moeten
worden gemaakt of aangepast.10
Met het opheffen van de deelraden lijkt er ruimte gecreëerd voor meer
uniformiteit in het bestuur van de stad. Sinds de laatste verkiezingen is
er sprake van één bedrijfsvoering, één financieel stelsel en één centrale
kaderstelling die in de ‘Stopera’ wordt vastgesteld. De uniformiteit staat,
zo zegt men, in dienst van de burger. Maar het moet ook gaan om politieke
helderheid. Alleen gemeenteraad en college van b&w hebben de politieke
legitimiteit om de stad Amsterdam te besturen. Bestuurscommissies functioneren binnen dat kader.

Democratisch lokaal bestuur
De bestuurscommissies bestaan uit democratisch gekozen vertegenwoordigers en bestuurders die vanuit hun ogen- en orenfunctie inspelen op
lokale vraagstukken en in direct contact staan met buurten en bewoners.
Bestuurscommissies zijn een monistisch systeem, bestaande uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Er is sprake van een hiërarchische
verhouding, waarbij het algemeen bestuur taken en bevoegdheden mandateert aan het dagelijks bestuur. De bestuurscommissies dienen verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad en het college. Vanuit de ogenen orenfunctie in de buurt is de bestuurscommissie toegankelijk voor de
burger en kan zij snel inspelen op specifieke lokale problemen. Bestuurscommissies zullen om deze reden gebiedsanalyses maken, waarin de opgaven van het betreffende stadsdeel in beeld worden gebracht. Gebiedsanalyses zijn samen met centraal stedelijke kaders bepalend voor de gebiedsagenda en vervolgens gebiedsplan, waarin staat aangegeven hoe de
bestuurscommissie lokaal uitvoering geeft aan het stedelijk kader en welke lokale prioriteiten worden gesteld. Daarnaast is het de verwachting dat
bestuurscommissies een belangrijke rol kunnen spelen in het mobiliseren
van burgers en burgerinitiatieven.
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Rimpels in de verwachtingen
Zo luiden de formele uitgangspunten en zo luiden de officiële verwachtingen. Het is een mooi verhaal. En toch is het een verhaal van papier: een
politiek-ambtelijke verwachting of misschien slechts een hoop. Er is nagedacht over de structuur van de bestuurscommissies en er zijn inspanningen
gepleegd in het kader van een bijbehorend cultuurtraject. Maar de bestuurs
commissies zijn nog geen doorleefde praktijk met rimpels, kreukels,
scheuren en deuken, terwijl juist de rimpelingen in dit verhaal de prak
tijken rondom de bestuurscommissies écht zullen bepalen.

Ogen en oren, handen en tanden
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Een tweeledig verlengstuk:
ogen en oren,
handen en tanden

Eén Amsterdam met twee democratisch gekozen besturen die zich tot
elkaar verhouden volgens de principes van het verlengd bestuur, volgens
deze formule treedt Amsterdam de toekomst tegemoet. De grootste toegevoegde waarde van de bestuurscommissies in dit stelsel wordt beschreven
met de metafoor van ‘ogen en oren’: de bestuurscommissie bezit oor voor
lokale behoeften en oog voor variëteit. Op deze manier kan in de centrale
agenda’s rekening worden gehouden met lokale verschillen en benodigdheden. Bestuurscommissies hebben dan als doel (en opbrengst) dat zij
burgers en ondernemers weten te betrekken bij de besluitvorming over de
wijk, met een ‘lokale’ bril de centrale kaders weten in te vullen en hierbij
gebruik kunnen maken van ‘de kracht uit het lokale netwerk’. Theoretisch
gezien kan iedere burger dit doen: iedere Amsterdammer mag zich verkiesbaar stellen voor een bestuurscommissie. Dat gebeurt voorlopig vooral
langs bekende partijpolitieke lijnen: de recente verkiezingsuitslagen laten
zien dat Amsterdammers vooral stemmen op gevestigde politieke partijen
en minder op nieuwkomers als de Multicultureel Plus Partij en Tulpen voor
Amsterdam. Hoe dan ook: via de bestuurscommissies krijgen buurtbewoners
en ondernemers invloed op het beleid – dat lijkt de idee.
De metafoor van de ogen en de oren suggereert in veel van de beleidsstukken een neutrale verhouding van de bestuurscommissies tot de kaders
van de stad: de bestuurscommissies signaleren, geven aan, voeren uit of
brengen nuances aan binnen de gegeven kaders. Alleen – en hier kondigen
de eerste rimpelingen zich al aan – is het horen en zien in een politieke
context nooit neutraal. We zien en horen vaak wat we willen of we zien en
horen slechts datgene wat we menen te moeten zien. Geen enkele indruk
of waarneming waait onbevangen en rechtstreeks onze gedachten binnen,
omdat iedere waarneming door het filter van ons denken naar binnenkomt.

14

Vorm geven aan inhoud

Bovendien zijn de bestuurscommissies geen krachteloze en tandeloze
tijgers. Ze hebben niet alleen ogen en oren, maar ook handen en tanden.
Ze voeren centraal beleid uit, maar doen dat niet willoos of mechanisch.

Tussen volgorde en wisselwerking
Een bestuurscommissie is meer dan een uitvoeringsorgaan. Amsterdammers kiezen de leden van de bestuurscommissie, de leden leggen niet
alleen verantwoording af aan de gemeenteraad (één Amsterdam) maar
ook, of misschien wel primair, aan de bewoners van hun gebied. En omdat
het belang van de stad, dat in zichzelf al pluriform is, niet vanzelfsprekend
en naadloos samenvalt met dat van de burger, of verbanden van burgers,
functioneren bestuurscommissies in een context van meervoudige belangen.
Bestuurscommissies zullen geneigd zijn in de eerste plaats op te komen
voor de burgers die zij representeren. Ze zijn daartoe ook goed uitgerust,
vanwege hun bevoegdheid en titel de wethouder aan te spreken en naar
de gemeenteraad te stappen. Door het eigen mandaat en het instrumen
tarium van tegenspraak is het ‘verlengd’ bestuur niet slechts te zien en te
denken als instrumenteel sluitstuk of uitvoeringsorganisatie van de centrale stad. De term ‘verlengd bestuur’ suggereert dat wel. Er lijkt sprake te
zijn van een zekere volgtijdelijkheid: eerst centraal en, in het verlengde
daarvan, decentraal. Dit doet, zo valt veilig te voorspellen, geen recht aan
de wisselwerking die zal ontstaan tussen het centrale niveau en de bestuurscommissies. Soms verloopt een wisselwerking harmonieus, soms
praat men geduldig langs elkaar heen, dan weer leidt deze tot botsingen:
de wisselwerking tussen centraal en decentraal levert ongetwijfeld spanningen op. Het is de kunst van goed bestuur om deze productief te maken.
En die kunst van goed bestuur zal zowel op het stedelijke niveau als op het
niveau van de bestuurscommissies moeten worden beheerst.

Namens de buurt tegenover de stad
Doordat Amsterdammers kunnen stemmen op kandidaat-leden van bestuurscommissies zijn de bestuurscommissies per definitie een politiek
orgaan. De kans is groot dat bestuursleden ‘namens de buurt’ positie innemen tegenover de centrale stad. Een voorbeeld: een lijsttrekker geeft tijdens
de campagne aan zich in te zullen zetten voor verblijfsvergunningen voor
illegalen. Verblijfsvergunningen liggen weliswaar buiten de formele bevoegdheden van de bestuurscommissie, maar veel stadsdeelbewoners
hechten aan een ruimhartig beleid en de lijsttrekker wil hen representeren. Dat betekent niet direct een misvatting van zijn formele rol – beleidsuitvoering vanuit een centrale kaderstelling – maar toont een andere rol-
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opvatting: de vertegenwoordiger die zich voor burgers van zijn stadsdeel
wil inzetten. Verschillende malen hoorden wij dat het niet de bedoeling is
dat bestuurscommissies ‘politiek bedrijven’, zeker niet buiten de kaderstelling om. Maar de democratische verkiezing maakt die interpretatie
ambigu. Wie gekozen is wil het verschil maken, al was het maar om weer
herkozen te worden. En het verschil kan ook met de centrale stad worden
gemaakt. Legitimiteit van bestuurscommissies en hun leden kent dezelfde
dimensies van legitimiteit als die van de gemeenteraad en zijn leden: er is
de noodzaak van draagvlak voor politieke doelstellingen (inputlegitimiteit)
en dat veronderstelt vervolgens het leveren van prestaties (outputlegitimiteit). Wie bestuurscommissies slechts ziet als uitvoerders van centraal
beleid miskent dat hun ogen en oren hen óók legitimiteit verschaffen voor
hun handen en tanden. Handen kunnen dienst weigeren, zodat de uitvoering stokt. Tanden kunnen bijten als de centrale kaders knellen. Hier is
vooral het centrale bestuur geadresseerd: het primaat is pas dan een gedragen en dus gelegitimeerd primaat als de bestuurscommissies zich in
hun rol en bijdrage erkend weten.

Tussen invullen en aanvullen
Binnen de kaders kunnen de commissies, dankzij het ‘betere zicht op’ en
de ‘kennis van’ hun eigen stadsdeel op een ‘juiste’ manier bijdragen aan
maatwerk. Maar wat als de mogelijkheden om een kader nader in te vullen
niet toereikend zijn, of zelfs knellen? Een veelgehoorde beeldspraak met
betrekking tot de centrale kaderstelling is die van de ‘postordercatalogus
met straatmeubilair’: bestuurscommissies mogen uit de catalogus naar
eigen inzicht bestellen, maar niet buiten het aangeboden assortiment om.
Alles mag, als het, bij wijze van spreken, maar hema is. Wat nu als het
stadsdeel een voorkeur voor De Bijenkorf heeft en met kracht van argumenten weet aan te geven dat de lokale problematiek hierom vraagt?
Met andere woorden: wanneer mogen stadsdelen buiten de kaders treden;
hoeveel discretionaire ruimte is er; valt er te onderhandelen? En valt er
alleen te onderhandelen tussen de bestuurscommissie en ‘dé’ stad of
mogen zij ook onderling geld verdelen? Geen gekke gedachte wanneer
sommige straten beginnen in het ene stadsdeel en eindigen in het andere.
Als een kiezer met een concrete vraag komt die buiten de bevoegdheden
van de bestuurscommissie ligt, kan de bestuurder niet zo gemakkelijk
antwoorden met een eenvoudig ‘daar ga ik niet over’. Dat is niet alleen in
strijd met zijn democratische legitimatie, maar bedreigt deze ook. Het ligt
voor de hand dat bestuurscommissies niet slechts kaders zullen invullen
met daartoe aangereikte opties, maar namens burgers zullen lobbyen op-
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dat er andere en vooral ook ruimere modaliteiten komen om de kaders in
te vullen. Het lijkt heel waarschijnlijk dat de bestuurscommissies zullen
strijden voor een ruimer mandaat. Ze willen kaders naar eigen inzicht
invullen en zullen van tijd tot tijd de onbedwingbare drang hebben buiten
de kaders te treden. Het zou van Amsterdamse wijsheid getuigen als de
kritiek op de Haagse opvattingen over bestuur een consequente uitwerking
zou krijgen in ruimte voor verschil: voor, binnen en tussen stadsdelen en
hun bestuurscommissies.

Ogen en oren: zoeken naar bevestiging of zoeken naar verrassing
Kijken en luisteren is een ingewikkeld proces, al helemaal voor politiek
gekozen bestuurders. Een politicus moet ook kunnen duiden, een verhaal
willen vertellen en problemen proberen te vangen in aansprekende woorden
en beelden. Natuurlijk vergt dat goed kijken en luisteren, maar in politieke
arena’s zijn woorden en beelden per definitie meervoudig: in de Tweede
Kamer zal de coalitie overtuigend betogen dat het ‘goed’ gaat, waar de
oppositie het als overweldigend bewijs van het tegendeel ziet. Dat geldt
lokaal evenzeer. De ogen en oren van de goede politicus nemen niet waar
als de objectieve wetenschapper11, maar proberen op te vangen wat past
in het verhaal dat zo beeldend mogelijk kan worden verteld. De ogen en
oren zien en luisteren politiek selectief om bevestiging te vinden voor de
eigen opvatting of het te behartigen belang. En als de politicus het debat
zoekt, zal hij of zij de tegenstander verrassen met een klinkend verhaal.
Dit geldt ook voor de leden van bestuurscommissies. Burgers kiezen hen
en hierdoor hebben de commissies een politieke positie. Uiteraard zijn er
kaders, uiteraard zijn er formele bevoegdheden en is het budget niet ongelimiteerd, maar creatieve bestuurders zullen de grenzen opzoeken. Precies
dat valt te verwachten van bestuurscommissies. Het zal de kunst zijn de
grenzen niet al te star en formalistisch te hanteren. Natuurlijk zijn er harde
grenzen door de wet gesteld; natuurlijk is er een programakkoord waar
hoofdlijnen staan geformuleerd. Maar de onvoorspelbaarheid en onkenbaarheid van de toekomst maken ogen die veel zien en oren die veel horen van
groot belang voor stadsdelen evenzeer als voor de centrale stad. Als de
kaders te strak één kant op wijzen is de kans vrij groot dat dat net de verkeerde is. Als alle neuzen dezelfde kant op staan zien we immers maar de
helft.

Het tweeledig verlengstuk: van burger en de stad
Verlengd bestuur is geen mechanisch bestuur. Kaders zijn lang niet altijd
eenduidig. Sterker nog: hun houdbaarheid hangt zelfs af van meervoudige
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interpretatiemogelijkheden. In een grote stad is het dilemma van maakbaarheidsambities versus onvoorspelbaarheid en onkenbaarheid altijd
pregnant. Dat klinkt misschien vervelend, maar wat is een grootstedelijke
omgeving zonder het onverwachte en de relatieve chaos?
Dat geldt al helemaal voor Amsterdam, dat altijd het imago van mild anarchisme heeft gekoesterd. In een dergelijke context moeten bestuurscommissies, met de gegeven kaders in de hand, rol en positie zien te vinden.
Ze zijn daarbij een tweeledig verlengstuk: van het stadsdeel en zijn burgers
naar de centrale stad en van de centrale stad naar het stadsdeel en zijn
burgers. Het is te wensen dat de centrale stad ruimhartig is in het toestaan
van grensverleggend gedrag, zoals bestuurders dit trouwens graag bij jonge
ondernemers aanmoedigen omdat hier het verleggen van grenzen als motor
van innovatie wordt gezien. Grensoverschrijdend gedrag is voor een bestuurscommissie misschien niet altijd de voorbode van innovatie, maar
toch zeker wel een indicator van sensitiviteit voor de meervoudigheid van
de stad. De kaderstelling op centraal niveau is dan gebaat bij discretionaire ruimte op uitvoeringsniveau. Dat maakt centraal beleid sensitiever
en slimmer en verkleint de noodzaak van gedetailleerde regelgeving en
minutieus toezicht, wat weer leidt tot beleidsincoherenties, het stapelen
van toezicht en bureaucratie. Maar hier dienen ook de bestuurscommissies te worden aangesproken. Centraal beleid dat sensitief en slim is, moet
op decentraal niveau niet uitmonden in nadere detaillering en scherper
toezicht. Bovendien geldt, dat stadsdelen en hun burgers net zozeer baat
hebben bij een sterke raad en een sterk college. Wat op stedelijk niveau is
besloten en vooral ook wat op stedelijk niveau wordt vastgesteld na intensief beraad met bestuurscommissies moet geen object van permanente
heronderhandeling worden.
Een meedenkende bestuurscommissie en discretionaire ruimte, gelaten
door het centrale bestuur – zelfs de perfecte uitvoering hiervan sluit de
mogelijkheid van conflict allerminst uit. Het is zelfs onwenselijk, want een
conflictloos bestuur is een technocratisch bestuur. De ruimte voor beleidsvrijheid zal altijd worden bevochten, op welk niveau dan ook. Sterker nog:
in een democratie is de vraag naar de grenzen van het politieke een centrale
politieke vraag. Burgers hebben belang bij tegenmacht en de organisatie
daarvan. Doorzettingsmacht is soms van belang, maar de wens ernaar kan
ook blind maken voor de noodzaak van begrenzing. Samenwerking én
conflict dienen beide de burger.
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5

Kijken met en binnen kaders

Gaan Amsterdammers profiteren van de nieuwe bestuurlijke verhoudingen?
Onze rondgang langs betrokkenen noch de documenten boden helder
antwoord. We troffen weinig gepassioneerde voor- of tegenstanders, vooral
lauwe verwachtingen of gematigd enthousiasme. Volgens sommigen stoppen de bestuurscommissies oude, maar belangrijke waarden in een nieuw
jasje, voor anderen lijken ze een volgende halte in een permanente drang
tot verandering. Slechts een enkeling voorziet een eerste stap richting
permanente ontmanteling. Natuurlijk, er is een flink aantal taken ‘ingeleverd’ en een aantal informele routines is geformaliseerd, maar de impact
moet ook niet worden overdreven. Stadsdeel en centrale stad waren altijd
al via overleg tot elkaar veroordeeld.
De sfeer van gelatenheid verdween echter uit het gesprek zodra we de
bestuurscommissies niet meer bezagen in het licht van het politieke
proces dat aan de afschaffing vooraf ging. En zodra we het vocabulaire

van ‘de reorganisatie’ of ‘de bestuurlijke vernieuwing’ verlieten, werden
verwachtingen hoopvoller. Sprankelender zelfs.
De bestuurscommissies zijn natuurlijk geboren uit het Haagse verlangen
om via reorganisatie en herstructurering tot bestuurlijke vernieuwing te
komen. En natuurlijk volgen reorganisaties en bestuurlijke vernieuwingen,
zeker in dit tijdsgewricht, elkaar steeds sneller op. Daardoor ontnemen ze
burgers, bestuurders en ambtenaren het zicht op de cruciale vraag waarop
elke (nieuwe) structuur een tijdelijk antwoord poogt te geven: zijn politieke wilsvorming en besluitvorming te verbinden met de variëteit van
meningen en netwerken in zo’n veelkleurige stad? Of dat lukt, ligt aan de
wijze waarop met de kaders naar de stad wordt gekeken.

Gezamenlijk bestuur: responsieve kaders en streven naar het optimum
Verlengd lokaal bestuur is een vorm van gezamenlijk bestuur van centrale
stad en bestuurscommissies. Gezamenlijk bestuur kan behoorlijk conflictgeladen zijn. Beide besturen beschikken over een eigen mandaat en een
achterban waaraan ze verantwoording afleggen. Bestuurscommissies én
de centrale stad bezitten bovendien de (machts-)middelen – handen en
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tanden – om de andere partij tot verantwoording te roepen. Het gezamenlijk bestuur als geheel put dus brandstof uit een bij momenten spanningsvolle verhouding. Deze spanningen zullen een aanwending zoeken. De
uitdaging is nu om deze spanningen in dienst van de stad te stellen. Dat is
de belangrijkste betekenis van ‘verlengd bestuur’ en geldt dus centraal én
decentraal.
Dat kan in de eerste plaats met behulp van responsieve kaders. De bestuurscommissies moeten, samen met het centrale bestuur, de waarde
van uniformiteit en de noodzaak van maatwerk met elkaar verenigen.
Uniformiteit en maatwerk vervallen echter in elkaars tegendeel wanneer
de bestuurscommissies over geen enkele discretionaire ruimte beschikken,
of slechts mogen aanvullen (in plaats van tegenspreken). De vermindering
van variëteit in de beleidskaders moet niet leiden tot minder responsiviteit
van het stadsbestuur tegenover de vaak zeer verschillende behoeften en
belangen in de stadsdelen. Als deze responsiviteit voor lokale behoeften
verdwijnt, zullen de kaders knellend worden. De bestuurscommissies bezitten hierin een belangrijke taak: zij moeten de variëteit van belangen en
benodigdheden binnen de kaders waarborgen. In die zin kunnen de kaders
bevrijdend werken, omdat ze ruimte scheppen waarbinnen de bestuurscommissies maatwerk kunnen bieden.
In de tweede plaats vragen responsieve kaders de permanentie van een
ruime blik. Niet alleen om binnen de kaders de ruimte te zoeken, maar
óók op het overkoepelende perspectief van waaruit gemeenteraad en
college de kaders vaststelden. Niet altijd is het geheel meer dan de som
der delen, maar als het om de grootstedelijke vraagstukken én om de
grootstedelijke kwaliteiten gaat, is dat vaak wel het geval. Voor de bestuurscommissies impliceert het ruimte zoeken binnen de kaders daarom
altijd een vorm van ‘dubbeldenken’: steeds moeten zij een perspectief
zoeken waarin zij het overkoepelende, grootstedelijke belang vervlechten
met de lokale wensen. In de communicatie is dat ook goed duidelijk te
maken aan Amsterdammers: bestuurscommissies streven naar een
optimum waarin grootstedelijk en lokaal belang worden verzoend, niet
naar een maximering van het lokale belang.
Gezamenlijk bestuur berust dan op productieve samenwerking: tussen
bestuurders en vertegenwoordigers, tussen bestuurders en maatschappelijke organisaties, tussen bestuurders en burgers. Kaders zijn behulpzaam
als ze niet knellen en als een venster richting geven door uitzicht of oriëntatie te bieden.
Centraal of decentraal, een grotere schaal versus een kleinere schaal; de
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taal waarin geïnterviewden en stukken spreken over de bestuurscommissies is niet zelden een van tweedelingen. Tweedelingen zijn een belangrijk
verschijnsel van en in de taal, maar het is de kunst, zeker in het stelsel
van verlengd bestuur, niet iedere tweedeling als een tegenstelling op te
vatten. ‘Het centrale’ en ‘het decentrale’ hoeven niet altijd tegenstellingen
te zijn. Sommige decentralisatieoperaties van het Rijk hebben bijvoorbeeld, door de veranderde verantwoordingcriteria, flink centralistische
consequenties. In zo’n geval kunnen we spreken van een centralisatie die
zich als een decentralisatie presenteert.
De oneigenlijke tegenstelling tussen ‘het centrale’ en ‘het decentrale’ biedt
ook een interessant perspectief op de drie grote decentralisaties. De decentralisaties verlopen nu via decentralisatie en gemeentelijke samenwerking
en soms herindeling, terwijl bijvoorbeeld de zorg of de brandweer op
steeds grotere schaal gaan opereren. Steeds weer schuren schalen langs
elkaar heen, soms zelfs in tegengestelde richtingen. Een veelgehoorde
angst is daarbij dat kleine gemeenten niet zijn opgewassen tegen dergelijke grootmachten. Wellicht kunnen gemeenten zich in een kaderstellend
verband verenigen als ‘countervailing power’ ten opzichte van de hen
omringende schaalvergroting in bijvoorbeeld de zorg, om dit verband vervolgens langs de principes van het verlengd bestuur lokaal in te kleuren.
In plaats van grootschalige gemeentelijke herindelingen kan er dan ook
sprake zijn van intragemeentelijke decentralisatie binnen de bestaande
grenzen van de steden, wat een mooie bijvangst zou zijn van deze Amsterdamse bestuurlijke vernieuwing.

Kleine verhalen over de grote stad
Kaders zonder spanningen zijn niet goed denkbaar. In de bijzondere verhouding tussen bestuurscommissie, gemeenteraad en college zijn die
spanningen ook nodig: ze houden betrokkenen scherp in het balanceren
tussen uniformiteit en variëteit, tussen partijpolitiek en burgerinitiatief,
tussen principe en pragmatiek. Het valt hierbij wel aan te raden om het
gesprek over de stad, en niet de kaders zelfs, als aangrijpingspunt te benutten om deze spanningen te expliciteren.
Want tijdens de interviews noteerden we smakelijke anekdotes over onhandig geplaatste steigers in de Kalverstraat tijdens het Paasweekend of
over het mysterie van felrode toeristenbussen die geen enkel stadsdeel
blijkt te willen, maar ergens in een ander overleggremium een vergunning
hebben opgehaald. En zo noteerden we nog allerlei verhalen die illustreerden hoe het beleid van afzonderlijke stadsdelen soms botste met de weerbarstige en door alle gesprekspartners zo geliefde stad Amsterdam. Deze
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anekdotes bezitten grote betekenis, want ze functioneren als ‘reality check’;
ze etaleren hoe een gedroomd beeld van de uitwerking van beleid, plots,
in het licht van de praktijk, niet of zelfs absurd blijkt uit te pakken.
Het systematisch ophalen en weergeven van dit soort verhalen past bij de
ogen-en-oren functie van de bestuurscommissies. Het zou mooi zijn als
de bestuurscommissies een grote variëteit aan stijlmiddelen weten te ontwikkelen om de ogen- en orenfunctie vorm te geven. Journalistiek, onderzoek, data-visualisaties, ‘mapping’, ‘story telling’. De journalistiek, óók een
ambacht van ogen-en-oren, zou inspiratie kunnen bieden om nog meer bij
te dragen aan de verslaglegging over wat er in een stadsdeel gebeurt.

Blijf kijken naar de stad…
En toen was er dus een nieuwe bestuurlijke structuur... Bestuurscommissies gaan niet alleen over structuur, laat staan over dé structuur of de juiste structuur. Bestuurscommissies zullen vorm krijgen door een tastend
zoeken naar een productief evenwicht tussen centrale, politieke besluitvorming en lokale uitvoering. Dat kan alleen met inachtneming, serieuze
inachtneming, van lokale verschillen en variëteit. Nu de bestuurscommissies stap voor stap zich zullen ontwikkelen van papieren idee naar bestuurlijke praktijk, moet bij iedere halte, ieder onvoorzien probleem, alle
komende ruzies over de kaders, elke botsing en alle ongemak dit evenwicht als thema op tafel komen.
Tegelijkertijd moeten alle betrokken bestuurders de discipline opbrengen
zich niet blind te staren op de kaders. Kaders moeten vooral aanwezig zijn
in het kijken naar de stad zoals de vage contouren van iemand die door
een spiegelend raam naar buiten kijkt.
Hoe we kijken is altijd een keuze: net als we ons in een spiegelend venster
kunnen concentreren op de vage weerspiegeling van de kijker binnen het
kader, of, door even te knipperen met de ogen, door het kader kunnen
kijken naar de stad. En deze zien, want daar gaat het om.
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Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (nsob) verzorgt sinds
1989 hoogwaardig postacademische opleidingen. In dat jaar besloten
de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam tot
de oprichting van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.
Sinds juli 1995 participeren behalve de Universiteit Leiden en
de Erasmus Universiteit Rotterdam ook de Universiteit Utrecht,
de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft,
de Universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit Amsterdam in
de nsob. Vanaf haar aanvang streeft de nsob ernaar om met
geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment van
het management in openbaar bestuur en publieke sector bij te
dragen aan een hoogwaardig openbaar bestuur. De opleidingen
van de nsob onderscheiden zich door geavanceerde didactische
concepten, een excellent docentenkorps van topwetenschappers
en vooraanstaande professionals uit de praktijk en intensieve en
kleinschalige onderwijsvormen. De opleidingen bieden een mix van
cognitieve verdieping, theoretische en professionele reflectie, oefening
in professionele en persoonlijke competenties, toepassing van kennis
en inzichten in complexe advies- en onderzoeksopdrachten. De
opleidingen zoeken de grenzen van weten en kunnen op en dagen
de deelnemers uit hetzelfde te doen.
De nsob is sinds 2006 niet alleen een hoogwaardig opleidingsinstituut
voor de publieke sector, maar tevens een denktank. In die functie wil
de nsob bijdragen aan kennisontwikkeling voor en over openbaar
bestuur en publieke sector. Het gaat daarbij om strategische
vragen over beleidsinhoud en sturingsrelaties, over verschuivende
verhoudingen tussen private, publieke en politieke domeinen en
over de vormgeving en instrumentering van veranderingen in die
domeinen. De nsob werkt aan vragen die worden aangereikt door
opdrachtgevers uit openbaar bestuur en publieke sector, maar ook
aan vragen die voortkomen uit autonome wetenschappelijke en
professionele reflectie. De nsob biedt ruimte en inspiratie voor
gasten uit de praktijk en de wetenschap, tijdens en na hun loopbaan.
De nsob organiseert publieke debatten en verzorgt wetenschappelijke
en professionele publicaties.

Lange Voorhout 17
2514 EB Den Haag
(070) 302 49 10
www.nsob.nl
info@nsob.nl

