
Programma digitaal symposium 

Werkt onze lokale representatieve democratie? 

In maart 2022 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Het moment waarop wij als burgers 
afrekenen met onze lokale vertegenwoordigers én het gemeentebeleid voor de komende jaren 
bepalen. Maar worden deze beloftes van de representatieve democratie wel waargemaakt? En hoe 
kunnen we dat meten en weten? In het symposium ‘Werkt onze lokale representatieve democratie’ 
gaan we op zoek naar antwoorden aan de hand van de meest recente wetenschappelijke inzichten. 
 
Datum:   Donderdag 20 januari 2022, 13:15 – 15:15 
Link: Voor het ontvangen van de link die toegang geeft tot het symposium, stuurt 

u een mailtje naar h.l.rienks@rug.nl of werkt.onze.lokale.democratie@gmail.com  
Dagvoorzitter:  Elisabeth van den Hoogen 
Organisatie:   Harm Rienks, mede mogelijk gemaakt door het COELO, de Universiteit  
   Groningen en Sustainable Society 

Programma: 
13:00 Digitale omgeving is open 
 
13:15 Inleiding 

Spreker: Maarten Allers (hoogleraar economie van decentrale overheden, Universiteit 
Groningen) 
 
Poll over de stelling: Onze lokale representatieve democratie werkt nu, anno 2022, slechter dan 25 
jaar geleden. 
 

Blok 1 Een uitmuntende lokale democratie of een democratie in crisis? 
Media hebben de afgelopen jaren verschillende keren bericht dat onze lokale democratie in 
crisis is. Tegelijkertijd laten internationale indices zien dat de Nederlandse democratie tot de 
beste ter wereld behoort. Welke visie spreekt u aan? Hans Scherpenzeel (griffier Schiedam) 
voert ons mee in zijn optimistische visie op onze lokale democratie. Klaartje Peters 
(bijzonder hoogleraar lokaal en regionaal bestuur, Universiteit Maastricht) schetst een 
somber beeld. 

 
13:25 Presentatie Hans Scherpezeel 
13:35 Presentatie Klaartje Peters 
13:45 Paneldiscussie en publieksvragen  
 

Poll over de stelling (nulmeting): Wij weten niet aan welke (normatieve) criteria onze lokale 
representatieve democratie moet voldoen. 
 

Blok 2 Wat mogen wij eigenlijk verwachten van onze lokale democratie? 
Lokale politici wordt van alles verweten, van niet luisteren tot losliggende stoeptegels, van 
wanbestuur tot wachtlijsten in de jeugdzorg. Maar wat mogen we nu echt verwachten van 
onze lokale politiek? Carolien van Ham (hoogleraar empirische politicologie, Universiteit 
Nijmegen) bespreekt welke antwoorden normatieve theorieën over (lokale) democratie 
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hierop geven. Thomas Zandstra (afdelingshoofd democratie bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken) belicht ditzelfde onderwerp vanuit de praktijk, door met ons te delen 
welke eisen het ministerie aan de lokale democratie stelt.  

 
13:55 Presentatie Carolien van Ham 
14:05 Presentatie Thomas Zandstra 
14:15 Paneldiscussie en publieksvragen 
 

Poll over de stelling (nameting): Wij weten niet aan welke (normatieve) criteria onze lokale 
representatieve democratie moet voldoen. 

 
14:25 Pauze 
 
Blok 3 Kunnen we meten en weten of onze lokale democratie werkt? 

Zonder de juiste informatie kunnen we niet beoordelen of onze lokale democratie goed of 
slecht functioneert. Maar is die informatie er wel? Harm Rienks (PhD onderzoeker 
Universiteit Groningen en COELO) laat zien hoe we middels kwantitatief onderzoek een 
tipje van deze sluier kunnen oplichten, door de resultaten te presenteren van zijn 
proefschrift over gemeenteraadsverkiezingen. Vervolgens laat Joes de Natris (PhD 
onderzoeker Universiteit Groningen en COELO) zien hoe hij, door teksten te analyseren, 
conclusies kan trekken over coalitievorming en beleid in gemeenten. 

 
14:35 Presentatie Harm Rienks 
14:45 Presentatie Joes de Natris 

 
14:55 Paneldiscussie met Maarten Allers, Simon Otjes en Klaartje Peters over de stelling “Het zal in 

ieder geval de komende 10 jaar onmogelijk zijn om te meten hoe het met onze lokale democratie gesteld 
is.” 

 
 Poll over de stelling: “Het zal in ieder geval de komende 10 jaar onmogelijk zijn om te meten hoe het 
met onze lokale democratie gesteld is.” 

 
15:10 Afsluiting hoofdprogramma  
 Spreker: Harm Rienks 
 
15:15 Vraag en antwoord sessie  
 Vragen die tijdens het hoofdprogramma niet zijn beantwoord, worden beantwoord tijdens 

deze sessie.  
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