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Naar aanleiding van de recente affaires in Roermond en Brunssum zijn de laatste tijd veel 

voorstellen gedaan om niet-integer gedrag in de gemeentelijke politiek te bestrijden. De 

voorstellen komen van verschillende kanten, maar tonen sterke overeenkomsten: individuen 

met een partijpolitieke achtergrond in hogere overheidslagen moeten meer directe 

zeggenschap krijgen over de lokale politiek. Zolang niet-integer gedrag hun partij stemmen 

oplevert hebben die personen echter geen sterke prikkel om het aan te pakken. Daarbij 

gaan de oplossingen ten koste van decentralisatie en van de keuzevrijheid van de burger. 

Het bevorderen van politieke concurrentie in gemeenten, met de rechterlijke macht als stok 

achter de deur, werkt beter en kent minder nadelen. 

 

Top-Down benadering 

De voorstellen om corruptie in de lokale politiek tegen te gaan komen uit veel hoeken. Zo 

stelt het Genootschap van Burgemeesters voor dat burgemeesters een raadslid of 

wethouder voor zouden moeten kunnen dragen voor ontslag, waarna een derde partij, zoals 

de Minister van BZK of de Comissaris van de Koning (CvdK), de voordracht beoordeelt. 

Voormalig burgemeester van Brunssum Winants stelt voor dat de burgemeester en de CvdK 

de benoeming van wethouders moeten kunnen blokkeren. Minister Ollongren sloot 

aanvankelijk niet uit dat zij zelf de Brunssumse wethouder Jo Palmen van zijn post zou 

verwijderen. Hoogleraar Elzinga en hoogleraar Kolthoff stellen respectievelijk een door BZK 

gecertificeerd integriteitsbureau en de AIVD voor als waarborgers van de integriteit van het 

lokale bestuur. Al deze voorstellen zijn gebaseerd op een klassieke vorm van regulering: 

overzicht binnen een hiërarchische structuur. Een, al dan niet verkozen, hogere 

overheidslaag moet direct kunnen ingrijpen in de lokale politiek. Top-down dus. 

 

Problemen 

Hier zijn echter grote nadelen aan verbonden. Ten eerste ondermijnen deze oplossingen de 

vrije keuze van de kiezer. Wethouders en raadsleden zijn onderdeel van een volwaardig 

democratisch systeem, en burgers moeten zelf kunnen bepalen wie hun raadsleden en 

wethouders worden. Ter analogie: de regering en de Europese Commissie bepalen immers 

ook niet wie integer genoeg is om plaats te nemen in de Tweede Kamer. 

 

Ten tweede, grotere inmenging van de partijpolitieke uitvoerende hogere overheidslagen in 

de lokale politiek zou de decentralisatie ondermijnen. Het is van belang dat lokale overheden 

tot op zekere hoogte onafhankelijk kunnen optreden van hogere overheidslagen, anders is 

er slechts in naam sprake van decentralisatie. Zo moeten wethouders en raadsleden niet 

voor hun baan vrezen vanwege legitieme politieke conflicten met een hogere overheidslaag 

of een vertegenwoordiger daarvan (benoemde burgemeesters en CvdKs). Verwijzend naar 

het conflict in Brunssum, waarschuwen Elzinga en Korsten dat integriteitstoetsen al snel een 

politiek strijdmiddel worden.  

 

Andersom is het helemaal niet zeker dat partijpolitieke bewindslieden ingrijpen als er sprake 

is van integriteitschendingen. De VVD liet Van Rey zitten, zolang dat stemmen opleverde. In 
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Europa werkt het CDA samen met de Hongaarse minister-president Orbán, in ruil voor een 

groot aantal Hongaarse stemmen voor de Europese Volkspartij. Daarnaast is het ook nog de 

vraag waarom benoemde bewindslieden, die zelf dus afhankelijk zijn van netwerken van 

geven en nemen, betrouwbaarder zouden zijn dan politici onderhevig aan electorale 

concurrentie. 

 

Ten derde kan een veto van boven weliswaar niet-integere politici uit hun functie ontheffen, 

maar het trekt geen betere kandidaten aan. Als één corrupte politicus wordt verwijderd, maar 

het onderliggende systeem intact blijft, is het wachten tot het weer mis gaat. Een betere 

oplossing zou dus de politieke arena aantrekkelijker maken voor geschiktere kandidaten. 

 

Concurrentie 

Het moet dus anders. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de uiteindelijke bron van 

bestuurlijke integriteit politieke concurrentie is. Kansrijke politieke tegenstanders en een vrije 

pers dwingen bestuurders integer te zijn, doordat zij het de kiezer mogelijk maken 

ongewenst gedrag af te straffen en gewenst gedrag te belonen. Momenteel is er juist weinig 

animo om de lokale politiek in te gaan, en wordt gevreesd dat de onderwereld via de lokale 

politiek in de bovenwereld terecht kan komen doordat er zo weinig geschikte kandidaten zijn. 

Bij gebrek aan beter worden minder integere, maar anderszins kansrijke, kandidaten relatief 

aantrekkelijker voor kiezers en partijen.  

 

De lokale politiek moet dus aantrekkelijker worden voor integere kandidaten zodat zij 

competitiever wordt. Hierdoor krijgt de kiezer juist meer keuze uit betere kandidaten, zodat 

de verdachte types er door de burger zelf uit kunnen worden gefilterd. Als er meer kansrijke 

kandidaten zijn gaat het verhaal van een partij ook niet verloren wanneer één van hun 

kansrijke kandidaten niet integer blijkt. Lokaal bestuur zal de wensen van de burger dus 

beter reflecteren. Daarbij behoudt het aanmoedigen van politieke concurrentie de 

onafhankelijkheid van de lokale politiek ten opzichte van partijpolitieke hogere 

overheidslagen. Hoe de lokale politiek aantrekkelijker moet worden gemaakt voor potentiële 

kandidaten is een andere discussie, die gelukkig al op de agenda staat (zie het advies van 

de ROB, waarin onder andere een lagere werkdruk voor raadsleden, betere ondersteuning, 

en een hogere financiële compensatie in kleine gemeenten wordt aanbevolen).  

 

Verder moet de rol van de vrije pers in het bewaken van de integriteit in de lokale politiek 

niet onderschat worden. Immers, onafhankelijke media vormen een vierde macht die integer 

gedrag kan afdwingen doordat zij burgers kan informeren over het gedrag van lokale politici. 

De regionale en lokale pers is de afgelopen jaren sterk gekrompen. Daar moet nodig iets 

aan worden gedaan. 

 

Als ultimum remedium kan de rechtsprekende macht een grotere rol krijgen om in 

uitzonderingsgevallen schoon schip te maken. Bestuurders uit hogere uitvoerende 

overheidslagen moeten hierbij geen rol spelen. Dit om te voorkomen dat zij te veel invloed 

krijgen in de lokale politiek, en om te voorkomen dat het bewaken van de integriteit misbruikt 

wordt als een partijpolitiek instrument. 

 

Conclusie 

Uiteindelijk gaat het erom dat de burger in lokale verkiezingen integere politici kan verkiezen 

die bereid zijn om – binnen de wet -  te doen wat de burger vraagt. Het nastreven van 
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integriteit hoeft niet ten koste gaan van de keuzevrijheid van de burger en decentralisatie als 

de vrije pers de lokale politiek kan controleren en er vol wordt ingezet op het vergroten van 

politieke concurrentie binnen gemeenten door het ambt van lokaal politicus weer 

aantrekkelijk te maken. 


