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Inleiding 
Ik ben postdoc-onderzoeker op de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur en speciaal 
aangesteld voor een groot project naar good governance en vitale democratie in de stad. 
Almere is onderdeel van dit NICIS-consortium bestaand uit acht steden en het ministerie 
van BZK. De gemeente heeft de toekomst van de Politieke Markt in een zich immer 
ontwikkelend Almere als onderzoeksvraag bij ons neergelegd. 
 Om een indruk te geven van de brede insteek van het consortium good governance: 
in Amsterdam doen we onderzoek naar de hervorming van de jeugdzorg, in Breda naar 
het functioneren van zogenaamde wijktafels en in Dordrecht naar de democratische 
betekenis van wijkbudgetten. U ziet het: de vraag naar goed bestuur gaat over tal van 
zaken en zal ook vanuit heel verschillende perspectieven moeten worden behandeld. 
 In dit praatje zal goed bestuur of good governance – ik gebruik de termen 
willekeurig afwisselend – in relatie tot de Almeerse gemeenteraad centraal staan. Ik wil 
specifieker ingaan op de gemeenteraad in Almere, zonder zijn leden van nabij te kennen, 
haast ik mij te zeggen, maar ik verheug mij in het feit de eerste ontmoetingen reeds 
hebben plaatsgevonden en dat in de sessie met nog meer leden zal kennismaken. 
 Mijn insteek is om de gemeenteraad te zien als een orgaan welke leden 
verschillende politieke petten dragen. Dat fenomeen is onvermijdelijk en maakt het 
beroep van raadslid zowel tot een eervol en zeer interessant ambt als ook tot een somtijds 
hondsmoeilijke klus. 
 Deze reële functies van een gemeenteraadslid kunnen moeilijk worden samengevat 
door enkel te verwijzen naar het bekende en formele uitgangspunt dat de raad het college 
kaders stelt, het college stuurt met voorstellen en controleert op hoofdlijnen. Met dit 
controlerende en sturende takenpakket is nog maar weinig gezegd, echter. Naast die 
bestuurlijke rol van de raad, heeft hij een vertegenwoordigende rol. En aan die 
vertegenwoordigende rol zit het belangwekkende van de raad vast. Die is in grote mate 
maatschappelijk en niet alleen politiek. Met maatschappelijk bedoel ik gefocust op 
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vraagstukken die nog niet geformuleerd worden als politieke belangen. Dat kan van alles 
zijn: kunst, gezondheid, economie etc. Burgers denken over maatschappelijke 
vraagstukken na vanuit hun eigen context en proberen met elkaar eventuele conflicten op 
te lossen. 
 Anders gezegd: de raad heeft zowel een maatschappelijke als een politieke rol in de 
stad en zaak is die twee van elkaar te onderscheiden, op elkaar af te stemmen en met 
elkaar te verbinden. Ik zal daarom een pleidooi houden om naast de Politieke Markt, 
maatschappelijke markten te creëren, openbare plekken waar burgers, met evt. 
bestuurders en raadsleden stedelijke zaken bespreken. Raadsleden spelen hierin een 
belangrijke rol: zij zijn het verbindingspunt tussen bestuur en burger en kunnen de 
voorwaarden vestigen waardoor deze maatschappelijke markten tot openbare plekken van 
discussie en identificatie kunnen worden. 
 
Wat is goed bestuur? 
Good governance is een veelgebruikte term maar betekent an sich vrij weinig; juist omdat 
de term zoveel betekent. Het is een typisch geval van een containerbegrip. De term kom 
je overal tegen, bv. in het financiële toezicht, in het internationale ontwikkelingswerk, bij 
multinationals, en in de principes die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
onlangs zijn ontwikkeld.  
 Ik beschouw good governance als een vraag naar actueel politiek bestuur; en het 
antwoord op die vraag is er een van oud en nieuw. We leven niet meer in een tijd waar 
alles geënt kan zijn op vooruitgang, pragmatisme, innovatie en doelmatig besturen. Dit 
tijdgewricht ademt ook iets behoudends uit. Een behoefte aan stabiliteit en orde. Dat is 
niet hetzelfde als oubollig, want iets willen behouden kan ook betekenen de start van een 
zoektocht naar zaken die je aan het verliezen bent.  
 De zoektocht naar good governance heeft dus iets van een renaissance: een 
wedergeboorte, herwaardering en herinterpretatie van klassieke waarden van bestuur om 
beter in de actualiteit voor de dag te komen. Met andere woorden, in een herijking en 
herwaardering van openbaar bestuur kan noch louter naar traditionele middelen gegrepen 
worden, noch louter naar moderne. Er zal een gezonde mix moeten worden gevonden. De 
klassiek/moderne boodschap van good governance is enerzijds de vraag naar wat good 
governance is: wat zijn de essentials die door de eeuwen heen hun waarde hebben 
bewezen? Anderzijds is het de vraag naar good governance, namelijk wat zijn goede 
instrumenten speciaal voor de huidige tijd, die gekenmerkt wordt door zaken als 
individualisering, medialisering, de zwevende kiezer, en een toenemende economische en 
ecologische onzekerheid etc.? Met alleen traditionele vormen van bestuur redden we het 
niet meer. De term governance hier duidt op de noodzaak van nieuwe 
bestuurstechnieken. 
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Gemeentelijke dualisering en Almere 
Een doelstelling van de gemeentelijke dualisering is een heldere takenscheiding tussen 
college en gemeenteraad geweest. Het college opereert niet meer vanuit de raad maar ten 
opzichte van de raad. De dualisering heeft ervoor gezorgd dat het college zich meer richt 
op besturen en de raad op zijn taak van vertegewoordigen, controleren en sturen. 
 Maar in Almere is dit proces niet zonder spanningen gegaan. Dat lijkt mij ook 
onvermijdelijk voor een stad die zulke groeistuipen kent. Ik bedoel: in de Schaalsprong is 
voorzien van een 60.000 woningen extra, dat is een kleine Nederlandse stad erbij. 
Opvallend zijn twee ontwikkelingen: enerzijds een sterk bestuurlijk gericht college, 
behoefte etalerend krachtige regie te voeren bij belangrijke operaties van de stad (zoals 
de Schaalsprong, de WMO of de wijkaanpak), anderzijds is er een toenemend aantal 
methoden en mechanismen ontwikkeld waarmee de burger kan effectiever kan 
participeren, zoals het burgerinitiatief, het raadspanel, de dialoog met de raad en de e-
petitie. Zowel aan de inputkant van de lokale democratie als aan de outputkant van de 
lokale democratie is dus sprake van versterking. 
 De vraag is dan wel wat de rol van de gemeenteraad is. Deze vraag wordt nijpender 
als je ziet dat steeds meer inwoners van Almere geen vanzelfsprekende loyaliteit aan een 
bepaalde politieke kleur hebben. De burger is zwevend geworden en met een zwevende 
burger is het moeilijk een relatie op te bouwen. Dit neemt echter niet weg dat die relatie 
met de burger dan maar niet opgebouwd moet worden....integendeel. 
 De rol van raadslid is verre van eenduidig. Het raadslid staat heel anders in de 
lokale politiek dan wethouders, alleen al omdat het het merendeel van de week gewoon 
haar eigen leven heeft en slechts een of twee dagen haar politieke professie als 
volksvertegenwoordiger uitoefent. Daarnaast is een raadslid ook lid van een 
partijpolitieke fractie. Deze drie betrekkingen tot de Almeerse gemeente, als lid van de 
lokale samenleving, de partijpolitieke en die van gekozen burger, lopen veelvuldig door 
elkaar. Het balanceren tussen deze verschillende identiteiten is niet altijd makkelijk, 
bijvoorbeeld, wanneer een raadslid contact wil houden met de politieke actualiteit, maar 
dit vanuit een drukke baan niet kan. Voordelig aan de parttime rol van het raadslid is wel 
dat zij haar maatschappelijke rol kan ontwikkelen, die namelijk een relatie met het 
dagelijks leven heeft. Ietwat overdreven kan je stellen dat het raadslid een natuurlijke 
relatie met de stad heeft: het lid is niet alleen gekozen door de stad, maar is er ook een 
alomtegenwoordig onderdeel van. Dat perspectief ontbeert bestuurders veel meer daar zij 
full-time bezig zijn met hun job. 
 
Good governance en een dualisering van de lokale democratie 
De gemeentelijke dualisering waarbij college en raad een duidelijke politieke 
taakverdeling hebben gekregen, zou in mijn ogen mogen een parallelle dualisering van de 
lokale democratie mogen krijgen. Juist vanwege de verdere ontwikkeling van de 
gemeenteraad tot een volwaardig orgaan in een veranderende samenleving is het 
belangrijk de lokale (en ook nationale trouwens) democratie in een dubbel perspectief te 
zetten. 
 Een democratie bestaat uit twee hoofdonderdelen: een politieke en een 
maatschappelijke. Het politieke aspect gaat o.a. over het afwegen van 
belangentegenstellingen, van het creëren van voorwaarden in het algemeen waarbinnen 
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maatschappelijke partners functioneren en over autoritatieve besluiten. Daarbinnen wordt 
er bestuurd en vertegenwoordigd. De Politieke Markt is hier een essentieel onderdeel in, 
als ook het bestuurlijk program van het college.  
 Maar deze tijd vraagt niet alleen om het primaat van de politiek, maar ook om het 
primaat van de maatschappij. Het maatschappelijke aspect van de democratie gaat over 
wat er leeft en georganiseerd wordt door de burger van de stad. Het is de bron van 
democratie en gaat over de initiatieven en instituties bijvoorbeeld op het gebied van 
cultuur, onderwijs, economie, waar inwoners zelf bij betrokken zijn. Hier is een taak voor 
raadsleden weggelegd, door hun oor te luister te leggen bij dit soort praktijken en 
initiatieven en van daaruit naar de politiek te kijken. In onze tijd moeten betekenissen en 
verbintenissen veel actiever gecreëerd worden. De tijd van de Verzuiling is voorbij. 
Cultuur in brede zin was vroeger vanzelfsprekend. Je wist bij welke organisaties je moest 
zijn die jou vertegenwoordigden, als ook hun sociaalpolitieke kleur. Nu is dat niet meer. 
Culturele verbanden zijn niet meer vanzelfsprekend; noch worden zij automatisch 
overgedragen. 
 Verbanden dienen nu publiekelijk besproken en geëxpliciteerd te worden. En de 
raad heeft daar een rol in. Wanneer en waarom voelt een groep mensen zich betrokken? 
Hoe bouw je een relatie op met de inwoners, en anderzijds hoe creër je voorwaarden 
opdat inwoners een relatie met elkaar op kunnen bouwen. Daar hoort ook bij je eigen 
visie op en verhalen over burgers, en het betekent evenzeer je blindstaren op de statische 
berichten van de statistieken, alwaar de burgerij in vier hapklare brokken verdeeld wordt. 
De stad is een heel pluriforme gemeenschap, waardoor dit soort categoriseringen 
hoogstens als een abstractie kunnen dienen. Want beeldt u zich eens in: zou u persoonlijk 
als categorie aangesproken willen worden? 
 
Goed bestuur en de gemeenteraad in Almere 
De gemeenteraad in Almere heeft een spilfunctie in het nadenken over goed bestuur. Ik 
beschouw het als een belangrijk onderdeel van goed bestuur in Almere wanneer de raad 
zich bewust is van zijn rollen en die ook als zodanig definieert en vormgeeft. De raad is 
een intermediair tussen politieke besluitvorming en wat ik maatschappelijk 
meningsvorming noem. Ik heb mij in dit verhaal niet geconcentreerd op de toekomst van 
de Politieke Markt. Die vraag is wel een onderdeel worden van ons driejarig NICIS-
onderzoek.  
 Ik heb mij niet geconcentreerd op de politieke rol van de raad, maar op de 
maatschappelijke rol. Het is een uitdaging om na te denken hoe de raad van vele markten 
thuis kan zijn. Het verdient de moeite om eens na te denken over hoe maatschappelijke 
markten in de stad kunnen ontstaan. Openbare plekken in de stad alwaar er sprake kan 
zijn van wederzijdse cultuurvorming. Waar Almeerse burgers met elkaar in gesprek gaan 
over zaken die hen bezighoudt. Op die manier kan de raad zijn maatschappelijke 
betekenis verder ontwikkelen en zijn kracht van onderop opbouwen. 
 Let wel, op deze maatschappelijke markten zullen vooral burgers actief zijn en op 
vele verschillende manieren. Het motto van ‘de raad in de dialoog met de stad’ was om 
“Goed te snappen hoe mensen over de waarden van wonen, werken en leven in Almere 
denken om uiteindelijk een ‘gewogen’ standpunt te kunnen innemen”. Het zou een aspect 
van good governance zijn om dat motto te transformeren in een structurele 
maatschappelijke verhouding tussen raad en de Almeerse burger. 
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Tot slot: de Republiek Almere 
Almere is een jonge gemeente in ontwikkeling met ook een relatief jonge bevolking. Het 
is een stad wiens identiteit deels nog gezocht wordt. Wat dat betreft kan Almere met een 
land als de Verenigde Staten vergeleken worden. Een land waar een politieke 
gemeenschap gesticht moest worden en waar politiek gezag van het volk afkomstig was, 
maar waar ook dat gezag ook door het volk geaccepteerd moest worden. Gezag en 
vertrouwen moesten voortkomen uit de interactie tussen bevolking, parlement en bestuur.  
 De VS zijn een echte republiek, waar fel om vrijheid gestreden en gediscussieerd 
wordt. Wellicht dat er in Almere ook een republikeinse geest hangt, waarbij de 
tegenstelling tussen volk en bestuur soms scherp kan zijn, maar wel de voorwaarde is 
voor vrijheid. De republiek is gebaat bij discussie en debat, zodat het volk zijn energie 
kwijt kan. 
 Volgens Machiavelli was het publieke debat tussen volk en bestuur dé manier om 
die vrijheid in de republiek veilig te stellen. Machiavelli laat zien dat de strijd tussen 
bestuur en volk inherent is aan het voortbestaan van de politiek. Er moet een sterk bestuur 
zijn in de stad, daarover was hij duidelijk, maar het volk trekt uiteindelijk aan het langste 
eind. Zonder het maatschappelijke welzijn van het volk kan er helemaal geen krachtige 
heerser en daadkracht zijn, want als het volk zich niet lekker voelt, komt het in opstand 
en heeft de heerser nog niets. 
 Echt dynamische leiders bestaan er zelden, omdat de mens nu eenmaal een 
vaststaand karakter heeft. Het volk echter is flegmatiek, grillig en vurig. Hoe kan de 
heerser nu heersen met een volk dat zich vrij kan bewegen? Dat kan als er een orgaan 
tussen zit, die beide polen van de gemeenschap kan verbinden. Het is volgens 
Machiavelli de taak van het parlement, in ons geval de gemeenteraad, om die 
conflictueuze relatie tussen volk en bestuur tot een stabiele te maken. Ik meen dat die 
verbindende functie van de raad gebaat is door naast de Almeerse Politieke Markt 
maatschappelijke markten in Almere te ontwikkelen. 


