
'Een grote overheid is niet altiid beter'
Veel overheldslagen waaronder de gemeenten worstelen met het
vÍaagstuk: hoe gaan we anno 202O om met burgerlnltlatieven en de
samenwerklng met buÍgerc. Dit Eeldt zeker ook voor Voorschoten.
De t[d van een maal per 4 jaar een hokJe aankrulsen ls deflnitief
vooftij. VilÍ mlnuten lnspreken in de raad, het indienen van klachten
oÍ zlenswfizen, weer deelnemen aan zogenaamde informatle
ophaalsessles, al dan nlet met gele stickertJes plakken blukt nagenoeg
nutteloos. En, het werkt ook contraproductlef In de relatle burger -
overheld.
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LATEN WE IN VOORSCHOTEN LEREN VAN HET VERLEDEN EN CONSTRUCTIEF KIJKEN NAAR DE TOEKOMST

laan we eerst eens terug gaan in de

tijd. Waar komt het fenomeen over-

heid vandaan en hoe heeft die zich
ontwikkeld? Een kort historisch
overzicht, in grote stappen. \n 7754
voor Christus liet vorst Hammurabi
van Mesopotamië 282 wetten in
steen vastleggen als eerste juridi-
sche grondslag van overheidsricht-
lijnen. Met deze spelregels is gedu-

rende vele eeuwen de relatie tussen
burgers en overheid vastgelegd. In
de (toenmalige)'nachtwakersstaat'
bemoeit de overheid zich minimaal
met haar burgers en regelt slechts

collectief zaken als veiligheid en
openbare orde. Bakermat was het
organiseren van bescherming te-
gen aanvallen van buurstammen,
gericht op het kapen van vee, voed-

sel, wouwen, waterrechten en land.
Sterke mannen werden wijgesteld
en betaald door de burgers om die
bescherming te bieden.

Dus: een kleine taakstelling, veel
zelfredzaamheid en beperliÍe kos-
ten. Deze nachtwakersstaat is se-

dert het einde van de 19e eeuw
overgegaan in uiteenlopende vor-
men van de 'verzorgingsstaat'. Uit-
gangspunten bij deze ontwikkelin-
gen waren met name gelegen in het
opzetten van een dienstverlenend
collectief: wijheid, veiligheid, ge-

zondheid, welzijn en welvaart kon-
den via gezamenlijke inspanningen
meer en beter ondersteund en ge-

realiseerd worden, additioneel aan

de activiteiten van burgers. Dus:

een omvangrijke overheid met veel
zorgplicht en verantwoordelijkhe-
den en hoge belastingen.

Deze steeds verder uitdijende ver-

zorgingsstaat bleek begin jaren '80
van de vorige eeuw in Nederland,
ook financieel, niet langer houd-
baar. We landen aan in het 'parti-
cipatietijdperk'. De overheid ging
haar verantwoordelijkheid op be.
paalde terreinen zoals de zorg en
het sociale domein inperken, ter-
wijl burgers werden geacht in be-
ginsel meer voor zichzelf en elkaar
te gaan zorgen. Dit heeft wel geleid

tot enig afremmen van de groei van
de publieke sector, maar bepaald

niet tot een kleinere overheid. Dus:

meer eigen verantwoordelijkheid
voor burgers maar nog steeds een

omvangrijke overheid met hoge

kosten, veel regie en belastingen.

Meer eigen verantwoordelijkheid
ging echter voor burgers niet gelijk
op met meer invloed. Enkele cijfers
ter illustratie: van de ruwweg 9,3

miljoen werkenden in Nederland
worden circa 1 miljoen betaald
door de overheid. Bij de ruim 350
gemeenten in Nederland zijn dit
zo'n 150.000 ambtenaren, nog af-
gezien van de medewerkers van de

vele gemeenschappelijke regelin-
gen (ruim 50.000) en legio inhuur-
krachten.

De totale overheidsuitgaven nemen
ruim 40% van het Bruto Binnen-
lands Product voor hun rekening.
Het BBP is de waarde van alle ge-

produceerde goederen en diensten
in een jaar. Kortom, de publieke
sector is in de.loop der jaren haast

ongebreideld gegroeid: bijv. in be-

stuurslagen, informatie dominan-
tie, bestuurlijke complexiteit en
wet- en regelgeving, Meer dan ooit
is er sprake van bestuurlijke drukte
en filevorming op het vlak van wet

- en regelgeving. Het aantal wetten
en regels heeft dit jaar de 10.000

overschreden. U kent het gezegde
'burgers worden geacht de wet te
kennen". Maken we het elkaar zo

niet te moeilijl0

Wat heeft dit voor effecten op bur-
gers en bedrijven? De invloed van
het bevoegd gezag is 2417 merk-
baar en voelbaar. En burgers willen
hier terecht invloed op uitoefenen.
Door o.m. de sterk groeiende wet-
en regelgeving wordt de wije be-

wegrngs- en leefruimtesteeds meer
ingeperkt.

Ambtenaren en bestuurders vinden
het vaak erg lastig om met mondige
burgers om te gaan. Burgers erva-

ren dit andersom ook zo. Een open
dialoog vereist namelijk een open
bloknoot en open mind aan het be
gin van een proces. Je kuntje afura-
gen of de noodzakelijke grondhou-
ding, werkprocessen, mentaliteit en
vertrouwen nu wel breed aanwezig

zijn. Nog te vaak staan burgers en
overheid, in een te laat stadium van
de beleidscyclus, tegenover elkaar.
De stellingen zijn al betrokken en

dan begint de strijd.
laten we in Voorschoten leren van
het verleden en constructief kijken
naar toekomstige mogelijkheden.
Basisvoorwaarden aan de start van
deze trektocht zijn: ruimte geven,

open beleidsontwikkeling, een

open mind, een level playing field
met open informatie, kennis en er-

varingsuitwisseling, transparantie
en bovenal vertrouwen in samen-

spraak en samenwerking. Pas dan
komt de meerwaarde voor politiek, .

ambtenaren, bestuurders, burgers
inclusief oplossingen met draag-

vlak in beeld.
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