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Friesland staat open voor burgerinitiatief en gekozen burgemeester

Organiseer de samenwerking in Friesland rond de vier grote steden. Neem daarbij inwoners
serieus en laat ze kiezen, eventueel ook voor een burgemeester. Het zijn enkele uitspraken die
tijdens de themabijeenkomst van ‘de gemeente 2020’ in Sneek kunnen rekenen op instemming. Ook
Friesland moet in de komende jaren schaalvergroting (herindelingen) en schaalverkleining (faciliteren
van burgerinitiatieven) gaan combineren. De welvaart komt van de steden, is de overtuiging, en daar
profiteren ook de dorpen van. Dat past mooi bij de insteek van Culturele Hoofdstad 2018, een
evenement dat deze avond vaker – met trots – wordt genoemd.

De VNG gaat de provincies in om samen met de leden de meerjarige strategische agenda ‘de
Gemeente 2020’ op te stellen. Friesland praat erover op dinsdag 7 april, onder leiding van Tjeerd van
der Zwan, voorzitter van de Vereniging Friese Gemeenten en waarnemend burgemeester van
Heerenveen. In Hotel Sneek komen zo’n honderd raadsleden, bestuurders, gemeentesecretarissen
en griffiers discussiëren over vier thema’s: de samenwerking tussen gemeenten, het omgaan met
burgerinitiatieven, de uitbreiding van het gemeentelijk belastingstelsel en de gekozen burgemeester.

Juist in Friesland verwacht je een sterke band met ‘de provincie’. Dat lijkt echter niet te gelden voor
de provinciale bestuurslaag. De oproep aan de provincie om geld ‘los te laten’ en de gemeenten
achteraf te laten verantwoorden, kan rekenen op veel bijval. Inleider Gerard van Klaveren,
burgemeester van Weststellingwerf, zet de verhouding scherp neer. De streekagenda wordt ‘een
speeltje van de provincie’ genoemd. ‘Ambities blijven hangen in de aanleg van ruiterpaden.’ En wat
de provincie precies doet, dat lijken niet alle aanwezigen te weten. Ze komen in elk geval tot het
advies: ‘verbeter je PR’.
Wensen zijn er ook. De samenwerking concentreren rond de vier grootste steden bijvoorbeeld. Met
het idee dat ook de dorpen profiteren van de economische ontwikkelingen daar. De aanwezigen
voelen er wel wat voor: een kleinere provincie, grotere gemeenten. En ze willen graag geld.
‘Gemeenten maken plannen, de provincie is pinautomaat’, stelt iemand voor.

VNG-directieraadvoorzitter Jantine Kriens vindt de opmerkingen over taakdifferentiatie tussen
gemeenten interessant. En ze benadrukt dat alle maatschappelijke vraagstukken ‘meerschalig’ zijn.
‘Dat vergeten wij wel eens in deze discussie. Je kunt ze niet bij één overheid beleggen.’

Het faciliteren van burgerinitiatieven, een tweede thema, roept veel reacties op. Zijn wij niet de
gekozen vertegenwoordigers die het werk voor de inwoners moeten doen? Er zijn toch al
inspraakavonden? Nee, de meeste aanwezigen willen inwoners meer ruimte geven door hun
initiatieven te steunen. En het gebeurt al veel in Friesland, bijvoorbeeld via dorps- of wijkraden.
Meestal gaan de budgetten naar de leefomgeving. ‘Als dat over bloembakken gaat, is dat prima.’
Echt verantwoordelijkheid geven is wel een voorwaarde. En dat verandert ook de rol van de raad.
Gaan de inwoners meer over de inhoud, dan moet de raad zich concentreren op het proces, is de
consensus. Ook moet de raad de belangen van andere inwoners meewegen. ‘Al moet wel de knop
om dat iedereen evenveel moet krijgen. Dat gaat nu eenmaal niet.’

Als gemeenten meer willen zijn dan uitvoerders van rijksbeleid, is een groter eigen belastingbedrag
misschien een goed idee. Kunnen we de belasting op arbeid overnemen, of een deel van de
provinciale belasting? De aanwezigen zijn op dit punt verdeeld. De gebruikersbelasting weer
invoeren, een vaarvignet voor de pleziervaart lanceren, de BTW lokaal maken: het zijn wat losse
kreten.
Het voorstel om de impopulaire gemeentelijke belastingen op te heffen en door het rijk te laten
innen, krijgt de handen niet op elkaar. ‘Dan verdwijnt het geld naar elders.’ Maar zelf de lasten
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verhogen, terwijl de rijksoverheid ze juist verlaagt? Hoe zorg je dan voor draagvlak? ‘Hoe dichterbij
de belasting, hoe onsympathieker’, waarschuwt iemand. ‘Tenzij je goed uitlegt wat je ermee doet’,
zegt een ander.
Een experiment met regionale samenwerking in de belastingheffing wekt de interesse van Jantine
Kriens. Een proeftuin rond de F4 wellicht?

De gekozen burgemeester, daar lijkt in deze provincie wel animo voor. Maar dan moet het hele
gemeentebestuur mee veranderen. In het huidige bestel zou een nieuwe burgemeester niet uit de
verf komen. Men lijkt wel te voelen voor het ‘Amerikaanse stelsel’. Iemand met een duidelijk profiel,
die een compleet eigen ploeg meeneemt voor zijn college. ‘Zou wel een oppepper zijn voor
gemeenten.’
Zorgen zijn er bij sommigen ook. Moet je in deze tijd van vernieuwing van de democratie niet juist
zorgen voor rust en regelmaat? ‘Straks krijg je een malloot als burgemeester.’ Deze uitspraak wordt
met hoongelach ontvangen: de aanwezigen wensen ‘hun’ inwoners niet te onderschatten. Ze
vertrouwen op hun redelijkheid.
Of de lijsttrekker van de grootste partij wordt de burgemeester? Daar voelen sommigen ook wel
voor. Hoe dan ook, mocht de gekozen burgemeester in problemen komen en zijn er nieuwe
verkiezingen nodig, dan is dat helemaal niet erg. ‘Dan worden onze verkiezingen tenminste niet meer
gekaapt door Den Haag.’

De Friezen betrekken hun inwoners graag bij beleid en bestuur, blijkt deze avond. Zelfs een gekozen
burgemeester gaat ze niet te ver. En hebben inwoners eigen ideeën, geef ze dan ook
verantwoordelijkheid. ‘Anders verlies je die betrokkenheid weer.’ Tegelijk kunnen sommige zaken
best op afstand worden geregeld. Grote kernen kunnen meer dan losse, kleine gemeenten. Met
eigen belastingen willen de gemeenten best experimenteren, als dat maar niet ten koste gaat van de
sympathie van, jawel, hun eigen inwoners. En zo gaat ieder geïnspireerd weer huiswaarts.

Voor meer informatie over de Gemeente 2020, waaronder de verslagen van de andere regionale
bijeenkomsten en het online forum, gaat u naar www.degemeente2020.nl

http://www.degemeente2020.nl/

