De belangrijkste beleidsconclusies uit de Staat van de Dualisering luiden als volgt:
Conclusies met betrekking tot de gemeenteraad (algemeen)
• Bij de vorming en scholing van (kandidaat) raadsleden spelen de politieke partijen, in
het bijzonder hun scholingsinstituten, een belangrijke rol. Zij zijn immers zelf
verantwoordelijk voor de werving en selectie van (kandidaat) raadsleden;
• De rollen van de raad, en dan met name de wijze waarop invulling wordt gegeven aan
de volksvertegenwoordigende rol, alsmede wat precies onder kaderstelling moet
worden verstaan, kan nog verder worden verduidelijkt, bijv. door het verspreiden van
goede voorbeelden. Dit kan in samenspraak met de VNG via het Actieprogramma
lokaal bestuur, waarbij ook de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden betrokken is,
worden opgepakt;
• Het is wenselijk dat het presidium van een wettelijke grondslag wordt voorzien. Het
verdient de voorkeur de op dit punt ontstane praktijk te institutionaliseren. De
burgemeester, die voorzitter van de raad is, dient voorzitter van het presidium te zijn.
Regeling van het presidium sluit geenszins uit dat de raad besluit tot andere vormen
van overleg, bijvoorbeeld een fractievoorzittersoverleg/seniorenconvent;
• Raadsleden kunnen thans lid zijn van een door het college of de burgemeester
ingestelde commissie die is ingesteld om te adviseren over de beslissing op
ingediende bezwaarschriften of een commissie belast met de behandeling van en de
advisering over klachten (artikel 83, tweede lid, van de Gemeentewet). Dit is een
onzuiver element in de verhouding raad – college; het betreft immers geen raadswerk.
Raadsleden krijgen thans indirect de gelegenheid op de stoel van het bestuur te gaan
zitten, terwijl de politieke verantwoording en controle via de raad hoort te verlopen,
en niet indirect via dergelijke commissies. Bijkomend voordeel is dat raadsleden
zonder deze verplichtingen meer tijd overhouden voor het raadswerk. De
mogelijkheid dient dan ook uit de wet te worden geschrapt. Wat betreft het
lidmaatschap van raadsleden van rekenkamercommissies, dit punt zal terugkeren in
de evaluatie van de rekenkamerfunctie die voor 2010 is voorzien;
• De voorhangprocedure ex artikel 160, eerste lid, onder e, f, g en h jo. artikel 169,
vierde lid Gemeentewet (redactie: vooraf inlichten van de raad ten aanzien van
bepaalde bestuursbevoegdheden met in sommige gevallen het geven van gelegenheid
tot het ter kennis brengen van wensen en bedenkingen) kan worden geschrapt. De
voorhangprocedure vormt een onzuiver element in de verhouding raad – college. De
betrokkenheid van de raad bij deze besluitvorming door het college vormt een
belemmering in de uiteindelijke controle door de raad en de verantwoording die het
college achteraf heeft af te leggen;
• De verplichting tot periodieke beleidsevaluatie door het college op basis van een
verordening van de raad kan worden geschrapt (artikel 213a Gemeentewet). In de
praktijk blijkt dit middel geen wezenlijke bijdrage te leveren aan de controle van de

raad op het college. De verplichte verordening is zelfs niet in alle gemeenten
voorhanden. Gemeenten zijn daarnaast prima zelf in staat te beoordelen of en
wanneer dergelijk onderzoek gewenst is. Het zou aan de lokale autonomie moeten
worden overgelaten.
Conclusies met betrekking tot de werkdruk van raadsleden
• Het is gewenst de gevolgen te onderzoeken van de verschillende vergadermodellen in
de lokale bestuurspraktijk voor de werkdruk van raadsleden. Mogelijk kan dit
bijdragen aan een vermindering van die werkdruk. Hier ligt een verantwoordelijkheid
voor individuele gemeenten en de VNG
• De positie van de griffie(r) kan verder worden versterkt waar het betreft het stellen van
kwaliteitseisen aan raadsstukken. De raad kan hierover reeds regels stellen in de
instructie van de griffier (artikel 107a, tweede lid, van de Gemeentewet). Op deze
wijze wordt lokaal maatwerk bevorderd. Het is van belang dat hierover goede
afspraken worden gemaakt met het college. Het is gewenst dat een praktijk ontstaat
waarin dit onderwerp structureel wordt geagendeerd in het driehoeksoverleg met de
burgemeester en de secretaris;
• Fractieondersteuning kan een significante bijdrage leveren aan het verminderen van de
werkdruk van raadsleden. Hier wordt nog niet in alle gemeenten optimaal gebruik van
gemaakt. De VNG heeft een modelverordening die navolging verdient;
• Uitgaande van de beperkt beschikbare tijd van raadsleden verdient het aanbeveling de
verschillende opleidingstrajecten voor raadsleden, die ruimschoots voorhanden zijn,
goed op elkaar af te stemmen. Dit is bij uitstek een verantwoordelijkheid van de
griffier: ook hier is lokaal maatwerk vereist.
Conclusies met betrekking tot de positie van het college van B&W
• De positie van het college bij initiatiefvoorstellen van de raad dient te worden
versterkt. De raad zou niet tot de vaststelling van initiatiefvoorstellen moeten overgaan
dan nadat het college in de gelegenheid is gesteld zijn opvattingen kenbaar te maken.
Een grotere betrokkenheid van het college bij initiatiefvoorstellen zou in normale
politieke verhoudingen eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn en ligt voorts ook voor
de hand nu het college het voorstel zal moeten uitvoeren. Hiervoor zal artikel 147a van
de Gemeentewet worden gewijzigd.
• Duidelijker dan nu het geval is moet in de Gemeentewet worden vastgelegd dat het
college in principe alle beslissingen van de raad voorbereidt (thans artikel 160, eerste
lid, onder b). Hierop zijn twee uitzonderingen: initiatiefvoorstellen en zelfstandig
handelen van de raad in het kader van de autonome bestuursbevoegdheid, waarbinnen
de raad gerechtigd is zelf de voorbereiding van de eigen beslissingen ter hand ter hand
te nemen. Het is niet de bedoeling van de dualisering geweest dat de raad in sommige
gevallen zelf beslissingen is gaan voorbereiden. Dat heeft geleid tot fricties in de
verhouding met het college en is ook niet bevorderlijk vanuit het oogpunt van de
werkdruk van raadsleden.
• Samen met de Wethoudersvereniging en het Actieprogramma lokaal bestuur wordt
een opleidings- en arbeidsmarkttraject ontwikkeld voor wethouders. De praktijk heeft
uitgewezen dat hiermee in een behoefte wordt voorzien.
Conclusies met betrekking tot de positie van de burgemeester
• De rol van de burgemeester bij collegevorming behoeft versterking. Hij moet immers
met de nieuw te benoemen wethouders samenwerken. Nu wordt de burgemeester
slechts geïnformeerd over de uitkomsten van de collegeonderhandelingen en mag hij
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daarover zijn opvattingen geven. Hiertoe zal een concreet voorstel tot wetswijziging
worden gedaan. Hierbij denk ik aan het eerder betrekken van de burgemeester in het
proces van collegevorming.
De praktijk heeft uitgewezen dat burgemeesters de behoefte kunnen hebben zich
tijdens een raadsdebat tijdelijk te laten vervangen door de plaatsvervangend
raadsvoorzitter om zo zelf actief verantwoording af te leggen over hun handelen over
de eigen taakuitvoering, bijv. op het terrein van de openbare orde en veiligheid. Bij
sommigen bestaat onduidelijkheid over de mogelijkheden van een dergelijke
vervanging. Het initiatief tot een dergelijke vervanging dient altijd van de
burgemeester uit te gaan; de raad kan hier geen beroep op doen. Het is niet de
bedoeling dat burgemeesters zich structureel gaan laten vervangen.
Voorgesteld wordt de verplichting voor de burgemeester tot het uitbrengen van een
burgerjaarverslag te schrappen (artikel 170, tweede lid, Gemeentewet). Gemeenten
kunnen hier op eigen wijze invulling aan geven. Het burgerjaarverslag was
oorspronkelijk bedoeld als lokaal kwaliteitsinstrument voor dienstverlening en
burgerparticipatie. Burgemeesters hebben hier de afgelopen jaren op vele manieren
invulling aan gegeven. Het is echter niet eenvoudig gebleken de burgers hierbij te
betrekken, waardoor ook onder burgemeesters het animo voor het burgerjaarverslag
daalde. Burgerparticipatie en publieke verantwoording blijven niettemin van groot
belang.
Tenslotte zij verwezen naar enige algemene ontwikkelingen in het ambt van
burgemeester. Sinds de herziening van de benoemingsprocedure in 2001 ligt het
zwaartepunt ook ten aanzien van herbenoeming en ontslag bij de raad.
Aandachtspunten zijn de waarborgen voor een zorgvuldige procedure ten aanzien van
herbenoeming en ontslag. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
zal daaromtrent komend voorjaar met voorstellen komen. Voorts zal de minister met
een visiedocument inzake de openbare orde- en veiligheidsportefeuille van de
burgemeester komen.

Conclusies met betrekking tot de rekenkamer
• De voorlopige evaluatie van de rekenkamer(functie) uit 2007 geeft nog geen volledig
beeld van het functioneren van rekenkamer(commissie)s. Een goed moment voor een
meer definitieve evaluatie is 2010, vier jaar na invoering van de verplichting voor
gemeenten. Dan zal ook worden gekeken naar nut en noodzaak van het (vervagende)
onderscheid tussen de rekenkamer en een rekenkamercommissie, dit mede in het licht
van de uitspraken van de Raad van State over de onafhankelijke positie die ook
rekenkamercommissies ten opzichte van de gemeenteraad hebben in te nemen;
• De staatssecretaris is voornemens om de afbakening te verduidelijken tussen
financiële en andere vormen van rechtmatigheidstoetsing en tevens wil zij een
wettelijke regeling concipieëren om rekenkamercommissies de bevoegdheid te geven
onderzoek te doen bij verbonden partijen; rekenkamers hebben deze bevoegdheid
reeds.
Voorts wil de staatssecretaris de financiële functie in haar geheel evalueren.
Conclusies met betrekking tot de griffie
• De griffie ontwikkelt zich voorspoedig en gaat steeds meer in de richting van een
procesgriffie. De waardering onder raadsleden is hoog. Er zijn geen majeure
knelpunten te constateren.
• Het is denkbaar dat de VNG en de VvG de wettelijk voorgeschreven instructie voor de
griffier uitwerken in een modelinstructie en een profiel van de griffier opstellen, in

welk verband ook aandacht kan worden besteed aan de salariëring. Ook kunnen de
genoemde verenigingen de aansturing van de griffier door het presidium bevorderen.

