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1 Inleiding

Onder degenen die zich op de een of andere manier bezighouden met de lokale
democratie bestaan twee deels tegengestelde beelden van deze bestuurslaag. Het
ene beeld is dat van de lokale bestuurslaag als een autonome eenheid binnen de
gedecentraliseerde eenheidsstaat Nederland. Volgens dit beeld staat de lokale
bestuurslaag op korte afstand van de burger, weten de politici en ambtenaren wat
er lokaal speelt, waardoor zij het lokale beleid goed kunnen afstemmen op de
lokale behoeften.

Dit eerste beeld speelt een belangrijke rol bij de recente decentralisatieoperaties.
In de memorie van toelichting bij de Participatiewet, die de decentralisatie van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelde, staat bijvoorbeeld: ‘om
gemeenten in staat te stellen het noodzakelijke maatwerk te bieden, geeft de regering
bij de Participatiewet de gemeenten de vrijheid om te bepalen welke ondersteuning
mensen nodig hebben en geeft de gemeente ook de ruimte om deze ondersteuning zon-
der overbodige bureaucratische regels te kunnen organiseren. (...) Gemeenten zijn daar-
toe het beste in staat, omdat zij dicht bij de burger staan, democratisch gelegitimeerd
zijn en bekend zijn met de lokale en regionale arbeidsmarkt’ (onderstreping door de
auteur, Kamerstukken II 2013/14, 33161, 107).

Vanuit dit beeld wordt de lokale democratie gezien als broedplaats voor nieuwe
ideeën die vervolgens landelijk worden doorgevoerd. Concreet valt te denken aan
nieuwe democratische vormen als burgerfora en G1000-toppen. Het is een plaats
waar lokale politici kunnen worden getraind om later een provinciale of landelijke
rol te kunnen spelen. Een plaats waar kiezers leren wat hun stem betekent en
waar ze leren de waarde en beperkingen in te zien van democratische besluitvor-
ming (Vetter, 2007).

* Dit themanummer staat onder redactie van Tom van der Meer (Universiteit van Amsterdam) en
Henk van der Kolk (Universiteit Twente). Deze inleiding is deels gebaseerd op de inleiding en
onderzoeksverantwoording van het rapport T.W.G. van der Meer & H. van der Kolk (eds.),
Democratie dichterbij. Lokaal kiezersonderzoek 2016, Stichting Kiezersonderzoek Nederland
(SKON), Amsterdam: 2016, p. 78-85.
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Het andere beeld ziet de lokale bestuurslaag vooral als afgeleide van de landelijke
bestuurslaag. Vanuit dat beeld wordt benadrukt dat veel burgers niet goed in
staat zijn onderscheid te maken tussen wat er lokaal en nationaal wordt gedaan.
Het is voor die burgers moeilijk dat onderscheid te maken omdat de politieke par-
tijen die landelijk een rol spelen, ook lokaal actief zijn (Van Tilburg, 1993). Zoals
Boogers en Van Ostaaijen eerder constateerden: ‘De belangen en opvattingen van
bijna de helft van het electoraat dat niet komt stemmen, worden niet gehoord; het ove-
rige deel dat wel komt stemmen, spreekt zich vooral uit over de landelijke politiek. De
gemeenteraadsverkiezingen leveren zo geen duidelijke uitspraak op over de beleidsvoor-
nemens en beleidsprestaties van politici en partijen’ (Boogers & Van Ostaaijen, 2011:
52).

Het is niet vreemd dat lokale afdelingen van die partijen bij lokale verkiezingen
worden afgerekend op wat de partij landelijk doet. Van een levendige lokale pers
die kiezers informeert over de prestaties en standpunten van de lokale afdelingen
is in afnemende mate sprake (OECD, 2010).1 Prikkels voor lokale politici en amb-
tenaren om goed naar de lokale voorkeuren te luisteren zijn er dan niet: de ogen
van de lokale bestuurders zijn dan vooral gericht op elkaar en op de provincie-
besturen, en op Den Haag. Verder kan de lokale bestuurslaag over veel zaken
nauwelijks eigen beleidskeuzes maken. De financiering laat dat niet toe en de
inhoudelijke bemoeienis van de provinciale en landelijke overheid en allerhande
nationale controlemechanismen op tal van beleidsterreinen gaat heel ver.2

Beide beelden hebben in het verleden voeding gegeven aan diverse onderzoeken
naar het functioneren van de lokale bestuurslaag. Veel van die onderzoeken
beperkten zich echter tot een klein aantal thema’s in een klein aantal gemeenten
in een beperkt aantal jaren. Daardoor weten we van die lokale bestuurslaag min-
der dan van de nationale bestuurslaag. In een recente literatuurstudie naar alles
wat we wel en niet weten over het lokaal bestuur concludeerden Klaartje Peters,
Vincent van Stipdonk en Peter Castenmiller onder meer dat ‘onderzoeksgegevens
over verkiezingen en kiezersgedrag op lokaal niveau (...) node (worden) gemist. Op
nationaal niveau zijn verkiezingen, het functioneren van politieke partijen, de gang van
zaken in het parlement, de aandacht voor de persoon van een “landelijk kopstuk”, de
analyse van de samenwerking in diverse kabinetten, al decennialang onderwerp van
onderzoek. Maar er bestaat geen gedegen en uitgebreid verkiezingsonderzoek op lokaal
niveau’ (Peters e.a., 2014: 29). Ook constateren zij dat er ‘weinig gegevens over
het vertrouwen in lokale gezagsdragers beschikbaar zijn’ en ‘over het vertrouwen
van Nederlanders in het democratisch systeem op lokaal niveau weten we eigen-
lijk niets’ (Peters e.a., 2014: 17). ‘Met het oog op de omvangrijke decentralisaties in

1 De landen die in die periode te maken hebben met de sterkste achteruitgang in regionale en
lokale circulatie zijn Slowakije, Tsjechië, Slovenië, Nederland, Denemarken, Turkije en Polen
(OECD, 2010: 27).

2 In een recente poging internationaal vergelijkend onderzoek te doen naar lokale autonomie
wordt geconcludeerd dat de recente decentralisaties die autonomie wel hebben vergroot (Ladner
e.a., 2015: 38), maar dat de controle relatief groot is (Ladner e.a., 2015: 51) en dat Nederland nog
steeds in de middenmoot zit (Ladner e.a., 2015: 69).
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het lokaal bestuur is het vooral belangrijk inzicht te krijgen in de vraag hoe het vertrou-
wen van burgers in het democratisch stelsel op lokaal niveau zich ontwikkelt, en welke
factoren daarin bepalend zijn. Daarover weten we echt te weinig (...)’ (Peters e.a.,
2014: 23). En ten slotte zijn over bijvoorbeeld de vraag of er ‘verschillen zijn tus-
sen mensen die lokaal of landelijk participeren geen gegevens bekend’ (Peters e.a.,
2014: 45).

Bij gebrek aan gegevens en onderzoek kunnen beide beelden snel verworden tot
een karikatuur van het lokaal bestuur. Dat is niet alleen ernstig voor beleid,
omdat men dan de lokale bestuurslaag te serieus neemt als bron van legitimiteit,
of juist te weinig serieus neemt en negeert en onderwerpt aan strenge vormen
van nationaal toezicht. Het is ook ernstig voor wetenschappers, omdat die dan
lokale verschillen negeren, of juist lokale gebeurtenissen interpreteren als uitslui-
tend het gevolg van lokale omstandigheden. Het is dus van belang te onderzoeken
in welke mate het ene dan wel het andere beeld opgaat en onder welke omstan-
digheden nationale factoren dan wel lokale factoren de doorslag geven.

Vanuit deze achtergrond heeft de Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON)
in 2016 een eerste Lokaal Kiezersonderzoek (LKO) georganiseerd. Dit LKO zou
een middel kunnen zijn om een integraal beeld te krijgen van de staat van de
lokale democratie, althans vanuit burgerperspectief. In dit themanummer laten
we aan de hand van het LKO zien in hoeverre de twee tegengestelde beelden op
de lokale democratie corresponderen met de feiten.

2 De bijdragen in dit nummer

Dit nummer omvat vier bijdragen die zijn gebaseerd op data uit het LKO en een
korte beschouwing naar aanleiding van deze bijdragen. In de bijdrage ‘Lokale poli-
tieke participatie: wie doet wat en wie wil wat?’ gaan Paul Dekker en Josje den
Ridder in op de vraag of degenen die veel participeren lokaal meer participatie-
mogelijkheden wensen of juist niet. Ze laten onder meer zien dat het stemmen bij
lokale verkiezingen nog steeds de populairste vorm van lokale politieke participa-
tie is. Verder laten ze zien dat veel mensen vragen om meer participatiemogelijk-
heden, maar dat ze tegelijkertijd van de bestaande mogelijkheden slechts mond-
jesmaat gebruik maken. Ten slotte wijzen ze erop dat veel zaken die lokaal gelden,
waarschijnlijk ook gelden voor de nationale bestuurslaag. De wisselwerking tus-
sen beide bestuurslagen zou in toekomstig onderzoek centraal moeten staan.

Die wisselwerking is een thema dat wordt uitgewerkt in ‘Lokale verkiezingen: een
lokaal of nationaal feest der democratie?’ In die bijdrage gaan Eefje Steenvoorden,
Babs Broekema en Jeroen van der Waal in op de aloude vraag in welke mate lokale
verkiezingen worden bepaald door lokale dan wel nationale factoren. Zij stellen
vast dat gemeenteraadsverkiezingen deels een tweedeordekarakter hebben. Maar
ze laten daarnaast zien dat we de lokale affiniteit en lokale politieke betrokken-
heid niet mogen onderschatten. Een deel van de burgers interesseert zich wel
voor lokale politiek en in de (verkiezingsprogramma’s van) lokale politieke par-
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tijen. Het zou interessant zijn te zien of die lokale dimensie, mede door de invloed
van decentralisaties, de komende jaren toeneemt.

In ‘Uitdagingen voor bestuur en politiek op gemeenteniveau: het burgerperspec-
tief’ onderzoeken Jeroen van der Waal, Babs Broekema en Eefje Steenvoorden
welke problemen burgers identificeren binnen hun gemeente. Ze laten zien dat er
op dit punt grote verschillen bestaan tussen burgers en tussen gemeenten. Een
groot aantal van die problemen kan ook door de lokale bestuurslaag worden opge-
lost, of althans worden aangepakt. Maar veel problemen die lokaal worden gesig-
naleerd (de auteurs noemen onder meer krimp van perifere gebieden en leeg-
stand), zijn niet altijd lokaal op te lossen. Veel problemen vereisen dan ook ingrij-
pen van verschillende samenwerkende bestuurslagen.

De gevolgen van die intensieve samenwerking tussen bestuurslagen komen aan
bod in de laatste empirische bijdrage. In ‘Percepties van verantwoordelijkheid in
de multilevel democratie’ gaan Lisanne de Blok en Wouter van der Brug in op de
vraag of de mate waarin een bestuurslaag verantwoordelijk wordt gehouden voor
beleid op een beleidsterrein, van invloed is op de mate waarin die bestuurslaag
wordt afgerekend op de kwaliteit van dat beleid. Ontevredenheid over beleid zou
pas van invloed moeten zijn op de waardering voor een bestuurslaag als die
bestuurslaag verantwoordelijk is voor dat beleid. De Blok en Van der Brug laten
zien dat die verantwoordelijkheidstoerekening inderdaad een rol speelt. Ook voor
dit onderzoek geldt dat het interessant is na te gaan of de mate waarin de lokale
bestuurslaag al dan niet terecht verantwoordelijk wordt gehouden voor beleid op
het sociale domein de komende jaren toeneemt, en of die toename dan van
invloed is op de mate waarin burgers de lokale bestuurslaag afrekenen op het
lokale beleid.

In de slotbeschouwing benadrukt Tom van der Meer het belang van scepsis en
betrokkenheid bij het lokaal bestuur, zeker nu het belang van die bestuurslaag is
toegenomen.

3 De gegevens waarop de bijdragen in dit themanummer zijn gebaseerd

De vier empirische bijdragen in dit themanummer zijn gebaseerd op het Lokaal
Kiezersonderzoek 2016 (LKO 2016). De gegevens van het LKO 2016 zijn afkom-
stig uit een landelijke steekproef. Hiermee kan de wisselwerking tussen gemeente
en burger systematisch worden bestudeerd. Voor het LKO 2016 is gebruik
gemaakt van het LISS-internetpanel. ‘LISS’ staat voor Langlopende Internet Stu-
dies voor de Sociale wetenschappen. In het LISS-panel zitten mensen uit alle
lagen van de Nederlandse bevolking. Zij vullen via internet vragenlijsten in en
werken zo mee aan wetenschappelijke onderzoeken. Panelleden krijgen daarvoor
betaald. Het LISS-panel bestaat uit ongeveer 5000 huishoudens, verspreid over
heel Nederland. CentERdata en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
selecteren de leden voor het LISS-panel. Deelnemers kunnen zich dus niet zelf
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aanmelden voor deelname aan dit panel. Meer informatie over het LISS-panel kan
worden gevonden op: www. lissdata. nl.

Het LISS-bestand is weliswaar gebaseerd op een random steekproef uit de bevol-
kingsregisters, maar lang niet iedereen die in eerste instantie werd benaderd,
doet mee aan het panelonderzoek. Het is moeilijk aan te geven wat het respons-
percentage van de selectie is. Omdat het een panelonderzoek is, haken sommige
mensen na een tijdje af. CentERdata selecteert daarop in samenwerking met het
CBS nieuwe respondenten. Door te monitoren of gegevens uit het panel overeen-
komen met bekende populatiegegevens, houdt CentERdata in de gaten of het
bestand ‘representatief’ blijft.3

De gegevens waarop de artikelen in dit themanummer zijn gebaseerd, zijn afkom-
stig uit een steekproef uit de populatie LISS-panelleden van 18 jaar en ouder. De
data werden verzameld in maart 2016. De respons (het aantal en percentage com-
pleet afgenomen vragenlijsten) is 2579 (79,6%). Data van het LKO worden via het
Nederlandse data-archief DANS beschikbaar gesteld aan andere onderzoekers.
Omdat het LKO ingebed is in het langlopende LISS-panel, zijn er waarborgen voor
de anonimiteit van de respondenten. In het beschikbaar gestelde databestand zijn
de gegevens niet te herleiden naar individuele burgers of naar de gemeenten
waarin zij wonen. Het basisbestand van het LKO is wel verrijkt met enkele
gemeentekenmerken.

Omdat het LISS-panel op een ingewikkelde manier tot stand is gekomen, worden
aan de LISS-data geen standaardweegfactoren toegevoegd.4 Door de uitval vooraf-
gaande aan deelname aan het panel en door specifieke uitval voor dit onderzoek is
de non-respons relatief hoog. Daardoor wijken de gegevens uit het bestand soms
af van gegevens die we kennen uit andere bronnen. Zo is het aantal mensen in het
bestand dat zegt te hebben gestemd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen
veel hoger dan in werkelijkheid het geval was. Voor de verbanden tussen variabe-
len hoeft dat niet zoveel uit te maken, maar bij beschrijvingen zijn die afwijkingen
vreemd en leiden ze af van de dingen waar het om gaat. Daarom hebben we de
gegevens in het bestand gewogen op basis van gegevens waarvan we de populatie-
gegevens kennen. Dat is gedaan met een procedure beschreven op http:// mr -serv.
com/ spss -multi -level -weighting. Meer specifiek zijn de gegevens gewogen naar
opkomstgedrag bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen en de Tweede Kamer-
verkiezingen van 2012 (waarbij dankzij de panelgegevens voor een groot aantal
respondenten gebruik kon worden gemaakt van het opkomstgedrag zoals geme-
ten in 2012), geslacht, geboortejaar (waarbij we op basis van analyses een twee-
deling hebben gemaakt tussen mensen geboren voor of na 1963), opleiding en de
mate van stedelijkheid van de gemeente waar men woont. Het SPSS-syntax-
bestand waarmee de weging is gemaakt, uitgelegd en verantwoord, kan bij de
redacteuren van dit themanummer worden opgevraagd.

3 Zie www. lissdata. nl/ lissdata/ faq -page#n5506.
4 Zie www. lissdata. nl/ lissdata/ faq -page#n5506.
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