Verfris de lokale democratie

Beter een vitale lokale democratie binnen een degelijk rechtsstaat dan een politiek stelsel
dat de aansluiting mist bij een groot deel van de inwoners. Zeker bij Kerst telt iedereen
mee toch?
Menno Hurenkamp is tegen verfrissing van de lokale democratie, hij vindt dat het prima
gaat met de representativiteit en de partijpolitiek. Partijen waarvan minder dan 2% nog lid
is. In zijn poging om een scherp opinie-artikel te schrijven haalt hij een paar begrippen
door elkaar. Niemand is tegen een degelijke rechtsstaat, niemand wil de politiek helemaal
afschaffen en niemand vindt dat we alles maar aan bewoners moeten overlaten.
Hoe staat het ervoor en wat kan wel een verfrissing gebruiken? Mensen zijn mondiger,
voelen zich niet gerepresenteerd en willen hun eigen mening terughoren in het publiek
debat. Hurenkamp sluit hiervoor zijn ogen. Meer deelname van inwoners noemt hij niet
verfrissend. Eens per vier jaar stemmen en dan weer rustig verder slapen, de rest kunnen
we overlaten aan onze favoriete politieke partij.
Onze voorstellen om de lokale democratie te verfrissen richten zich nou juist op het beter
horen en betrekken van alle inwoners, niet alleen de kleine groep politici. We zoeken
nieuwe vormen om de maatschappelijke polarisatie juist te verkleinen. Democratie
verbindt, politiek polariseert. Je vraagt je af of Hurenkamp de voorstellen voor verfrissing
van lokale democratie wel heeft gelezen...
Een van de tien beloften waar Hurenkamp van schrikt is het betrekken van bewoners bij
de controle en verantwoording. Deze zogenaamde burgeraudits zijn nu in Nederland nog
nog vrij ongebruikelijk. Maar wat is er tegen als inwoners meekijken of hun straat schoon,
heel en veilig is? Als de kennis en ervaring van inwoners worden gebruikt bij de
beoordeling van publieke dienstverlening? Openbaar groen dat door omwonenden wordt
onderhouden is vaak mooier, speelser en kwalitatief beter dan wanneer de gemeente dat
doet. Hurenkamp ziet dit als ongelijkheid en is daarom tegen. Terwijl de mensen die een
bijdrage leveren aan het publiek domein (denk ook aan de vele vrijwilligers) juist een veel
bredere groep vertegenwoordigen dan de eenzijdige samenstelling van de gemeenteraad.
En uiteraard is er een belangrijke rol voor die gemeenteraad. Zij hebben de laatste stem,
zij bepalen het speelveld en verdelen het publiek geld. In de gemeenteraad worden de
grote politieke tegenstellingen uitgevochten, allemaal netjes binnen de rechtsstaat. Waak
daarbij voor teveel partijpolitieke- en coalitiebelangen. Raadsleden krijgen vooral het
vertrouwen als ze aansluiten bij de inwoners, als ze zo veel mogelijk gebruik maken van
de kennis en ervaring van de kiezers. Daar gaat de verfrissing van de lokale democratie
over.
Onze oproep is helder: kies niet een partij die tevreden is zoals het nu gaat. Maar kies ook
niet de partij die zegt dat alles anders moet. Kijk welke partij je aanspreekt en kies dan een

politicus die zich op een frisse manier inzet in om gebruik te maken van de kracht, kennis
en ervaring van inwoners.
Verfrissing van de lokale politiek speelt in vrijwel alle gemeenten maar blijft een gevoelig
punt, gezien de knorrige reactie van Hurenkamp. Frisse politici die minder op het stadhuis
vergaderen en dikke stukken lezen maar zichtbaar zijn in de lokale samenleving en het
gesprek aangaan. Politici die strijden voor democratische processen, tegen
rechtsongelijkheid. Het is niet of de rechtsstaat of de inwoners. Het is allebei!
Een deel van de huidige politici kan wel een democratische opfrisbeurt gebruiken. Ook al
denkt Hurenkamp van niet. Dat is hem ook niet kwalijk te nemen. Als hoofdredacteur van
de PvdA-wetenschappers wil hij het eigen nest niet bevuilen. Het is niet eenvoudig om met
de kalkoen te overleggen over het kerstdiner. Zeker zo vlak voor Kerst.
Een degelijke rechtsstaat met frisse politici. Wie is daar nou tegen? Ga
naar www.ikverfrisdelokaledemocratie.nl en oordeel zelf of de 10 beloften de rechtsstaat
afbreken. Dat kan iedereen zelf en hoeven we niet aan Hurenkamp over te laten.
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