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Voorwoord

Inwoners zonder werk, jongeren met problemen, gezinnen die gebukt gaan 
onder huiselijk geweld, arbeidsmigranten zonder woonruimte: voor veel 
maatschappelijke opgaven zijn gemeenten ‘eerste overheid’. Om deze 
opgaven te realiseren werken ze samen met andere partijen, maatschappe-
lijk, vanuit de markt, maar ook met collega-gemeenten en het Rijk. 

Nu het stof van de decentralisaties is neergedaald, is de vraag op zijn plaats 
of de verhoudingen waarin die samenwerking plaatsvindt, optimaal is. In 
hoeverre kunnen gemeenten een beroep doen op onderlinge solidariteit? 
Staan gemeenten en Rijk voor dezelfde opgaven en weten ze elkaar, 
wanneer nodig, te vinden? 

In onderliggend essay, geschreven door Rienk Janssens, verkent de VNG 
het krachtenveld waarin gemeenten zich bevinden om hun (nieuwe) taken 
waar te maken. Ze zijn autonoom maar ook van elkaar en het Rijk afhanke-
lijk. Hoe komen die afhankelijkheden tot uiting en zijn ze in evenwicht? Wat 
is nodig om de balans te behouden, in onderlinge werkwijzen en in het 
systeem?

Het essay raakt aan diverse actuele vraagstukken – wat doen gemeenten 
samen en wanneer komt het Rijk in beeld? Hoe komen bestuursakkoorden 
tot stand? Op welke titel kunnen gemeenten elkaar aanspreken? – en is 
bedoeld als greenpaper om, in het kader van de meerjarenvisie van de 
VNG, de discussie met elkaar en het Rijk te voeden over wat nodig is om 
de decentralisaties duurzaam te laten slagen. Zelf kunt u ook aan deze 
discussie deelnemen. Voor meer informatie of reacties op het essay kunt u 
terecht bij de auteur: rienk.janssens@vng.nl.

Ali Rabarison
Directeur Beleid Inclusieve samenleving
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Inleiding

Voor adequate hulpverlening aan hun inwoners zijn gemeenten vaak 
aangewezen op instanties buiten hun gemeentegrenzen. Bij acuut huiselijk 
geweld is opvang in een andere gemeente nodig. Het vinden van een baan 
kan ook elders in de regio of het land. Specialistische jeugdhulp is niet 
altijd dichtbij huis voor handen. En verhuizing met behoud van op maat 
gemaakte hulpmiddelen vraagt intergemeentelijk contact. Gemeenten zijn 
van elkaar afhankelijk, evenals van andere, (boven)regionale en landelijke 
instanties zoals UWV, de Belastingdienst of het CAK en van marktpartijen en 
maatschappelijke organisaties als verzekeraars en zorginstellingen.

Deze afhankelijkheden doen een beroep op intergemeentelijke solidariteit. 
Je kunt niet alles alleen voor elkaar krijgen. Zoals elke solidariteit veronder-
stelt dit geven en nemen. Wie alleen calculerend voor zijn eigenbelang 
gaat, komt op den duur bedrogen uit. Dat ondermijnt het systeem. Een 
beroep op zeer specialistische hulp kan alleen bij gezamenlijke inkoop, 
al weet je van te voren niet of inwoners in jouw gemeente er gebruik van 
maken. Meestal wordt dit op eerlijke en evenredige manier geregeld, zodat 
je betaalt wat je afneemt. Maar niet alles valt van te voren te berekenen en 
te beheersen. Hoe geven gemeenten bij onvoorziene drama’s, incidenten 
of tekorten hun solidariteit vorm? En wat vragen gezamenlijke opgaven 
rondom bijvoorbeeld informatiedeling en gegevensuitwisseling? Zijn 
gemeenten in staat elkaar op te zoeken als het nodig is, van elkaar te 
leren als dat wenselijk is en elkaar vrij te laten als dat mogelijk is? En welke 
houding vraagt dit van het Rijk? 

In een wereld van afhankelijkheden en (onvoorziene) samenwerking zijn 
gemeenten bestuurlijk autonoom. Autonoom ten opzichte van het Rijk en 
ten opzichte van elkaar. Tenminste, zo staat het in de wet. Of eigenlijk ook 
weer niet. De autonomie van gemeenten dateert in ieder geval vanaf de 
Grondwet van 1814, al komt de term zelf in grondwet en gemeentewet 
niet voor. Het autonomiebeginsel zit al langer en dieper in ons bestuurlijk 
stelsel verankerd. Kort gezegd komt het erop neer dat gemeenten “vrij zijn 
de behartiging van elk openbaar belang ter hand ter nemen zolang die 
behartiging niet door hogere regelingen aan hun bemoeienis is onttrokken” 
(Rob 2005). Met andere woorden: alles wat niet via zogeheten ‘hogere 
regelgeving’ buiten de gemeenten om is geregeld (denk aan strafrecht, 
buitenlands beleid, nationaal belastingstelsel, dijkbewaking etc.) kunnen en 
mogen gemeenten zelf of in samenwerking met anderen organiseren.
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In dit essay confronteren we de autonomie van gemeenten met de 
maatschappelijke en bestuurlijke realiteit. Want een beginsel is aardig, de 
vraag is of gemeenten er in de praktijk mee uit de voeten kunnen. Deze 
vraag is extra relevant nu gemeenten op het terrein van zorg, ondersteu-
ning, jeugd, werk en inkomen – het zogeheten sociaal domein – taken erbij 
hebben gekregen. Hoe vullen ze hun autonomie in? Waar lopen ze tegen 
aan? Zijn er spelregels om de autonomie niet te misbruiken en onderling 
solidair te zijn als dat nodig is. En vooral: zijn er condities te formuleren (en 
hoe zijn die te bevorderen) die gemeentelijke autonomie dienstbaar laten 
zijn aan de maatschappelijke opgaven waarvoor gemeenten zich gesteld 
zien? 
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Autonomie: het zit in 
ons DNA

Eerst de blik op het verleden gericht. Want autonomie is niet alleen 
staatsrechtelijk, maar ook historisch en maatschappelijk diep in onze 
samenleving geworteld. Het zit als het ware, zoals de titel van een 
recente studie verwoordt, in onze bestuurlijke en maatschappelijke genen 
(‘Gemeente in de genen’, Voermans en Waling 2018). 

Het lijkt lang geleden, maar de belangrijkste illustratie hiervan is de 
vrijheidsstrijd die bekend staat als de 80-jarige oorlog. Ik memoreer het 
toch, omdat kennis uit het verleden, al is het ver weg, soms de impact 
van huidige discussies en gevoeligheden helpt verklaren. In tegenstelling 
tot soms wordt gedacht, was de Opstand geen positieve strijd van een 
zich ontwikkelende natie tegenover een buitenlandse grootmacht, maar 
een strijd van vrije inwoners en steden tegenover de dreiging deze lokale 
autonomie en zelfbeschikking te verliezen. Niet Nederland was de inzet 
(al was dat misschien wel het resultaat), maar het behoud van bestaande 
decentrale en particuliere rechten. Want zo was de samenleving tot dan toe 
georganiseerd. Belastingen, tolafspraken, wetten, maar ook godsdienst, 
tijdregeling en postverkeer waren lokale, hooguit regionale aangelegenhe-
den (De Moor e.a. 2002). Als er al sprake was van hoger gezag, dan was dat 
ingekaderd in afspraken tussen vorst, standen en volk. Zo legden vorsten bij 
de standen geen belastingen op, maar deden ze een ‘bede’ om geld, die 
ze alleen ontvingen als ze bepaalde eisen respecteerden (zoals afzien van 
bepaalde huwelijksverbintenissen of bescherming). Het uit 1581 stammen-
de Plakkaat van Verlatinghe (eveneens vaak anachronistisch beschouwd als 
het begin van onze natie) bevestigde deze maatschappelijke autonomie.1 

Deze hang naar zelfbestuur is Nederland altijd blijven kenmerken. 
Natuurlijk kwam er, zeker als gevolg van technologische ontwikkelingen 
vanaf de negentiende eeuw, behoefte aan meer eenheid en uniformering. 
Onder aanvoering van Koning Willem I en zijn Haagse ambtenaren werd 

1 “De vorst regeert bij de gratie van zijn onderdanen en moet met recht en reden over hen 
regeren, hen beschermen en liefhebben zoals een vader zijn kinderen liefheeft en zoals een 
herder met hart en ziel zijn schapen beschermt. Als een vorst zijn plichten niet nakomt, maar, 
in plaats van zijn onderdanen te beschermen, hen probeert te onderdrukken als slaven, dan 
is hij geen vorst, maar een tiran. In dat geval mogen zijn onderdanen, na beraadslaging in de 
Staten-Generaal, hem afzweren en een andere leider kiezen”.
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Nederland langzaamaan omgevormd tot een eenheidsstaat. Regionale 
tijd- en muntverschillen verdwenen, provincies in het achterland werden 
bereikbaar via spoorwegen en telegraaf, steden kregen te maken met 
voorschriften vanuit Den Haag en godsdiensten werden onderworpen 
aan de regels van het Ministerie van Eredienst. Maar met het streven naar 
centralisering en uniformering kwam tegelijk ook het verzet daartegen, 
illustratief in 1874 verwoord door de antirevolutionaire voorman Abraham 
Kuyper (geciteerd uit Sap en Woldring 2004): 

“Of kan worden geloochend dat de centraliserende staat steeds meer 

uitgroeit tot een reusachtig gevaarte, waartegenover elke burger uiteindelijk 

machteloos staat? (…) Vroeger was er autonomie voor gewesten en steden, 

autonomie voor gezinnen en standen, autonomie van de rechtspleging, 

autonomie voor onze universiteiten, voor corporaties en gilden. En 

tegenwoordig? De staat heeft immers achtereenvolgens al deze gebieden 

met zelfstandige rechten geannexeerd: de staat, die onze gewesten 

reglementeert, onze steden de wet voorschrijft, uw huisdeur binnengaat, 

uw erf onteigent, meester is van ons recht, curatoren en hoogleraren tot zijn 

dienaars maakt, geen enkele andere corporatie duldt anders dan van hem 

afhankelijk en, door de uitvinding van de administratieve rechtspraak partij en 

rechter tegelijk is, zo dikwijls als de burger tegen hem klaagt.” 

Misschien klinken de woorden pathetisch, maar ze zouden zo een 
hedendaags kritisch geluid kunnen vertolken. In elk geval tonen ze het 
sentiment dat in ons land altijd aanwezig is gebleven: overheid (zeker 
op landelijk niveau): wees voorzichtig met wat je naar je toetrekt en wat 
je de samenleving, al dan niet lokaal georganiseerd, oplegt.2 Doe dat 
pas als inwoners daar zelf om vragen en respecteer hun autonomie en 
hun vrijheden. Illustratief is dat Nederland ook altijd een sterke, lokale 
civil society heeft gekend. Scholen, ziekenhuizen, woningcorporaties en 
welzijnsinstellingen zijn vanouds op particuliere en vooral lokale leest 
geschoeid en hebben zich pas in de loop van de twintigste eeuw door 
wetgeving en financiering noodzakelijkerwijs meer landelijk georganiseerd. 

2 Thorbecke verwoordde dit risico twintig jaar voor Kuyper als volgt: “Eenheid zonder 
zelfstandigheid van de leden [is] despotisme; en zelfstandigheid der deelen zonder eenheid 
[is] regeringloosheid”. J.R. Thorbecke, Parlementaire redevoeringen, deel VI, p. 271, 22 
september 1855.
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Patronen voor 
samenwerking 

De diep gewortelde autonomie laat onverlet dat samenwerking tussen 
gemeenten onontbeerlijk is. Over de noodzaak hiertoe zijn boekenkasten 
volgeschreven, evenals over de criteria voor succesvolle samenwerking en 
de gevolgen ervan voor bijvoorbeeld democratische legitimiteit. Het is een 
‘evergreen’ die altijd terugkomt, maar telkens in een ander jasje en in een 
andere politieke, maatschappelijke en inhoudelijke context (vgl. Korsten 
en Van de Laar 2007; Van de Laar 2010; Rob 2015; Studiegroep Openbaar 
bestuur 2016; VNG Denktank 2018).

Wie de discussies vanuit een afstand overziet, ontwaart daarin drie 
patronen, die bijna stuivertje wisselen om de aandacht. De eerste is dat 
gemeenten vanuit maatschappelijke opgaven vrijwillig de samenwerking 
aangaan. De tweede is dat de Rijksoverheid – bij zaken als veiligheid, maar 
ook bij gedecentraliseerde taken in het sociaal domein – intergemeentelijke 
samenwerking veronderstelt of oplegt. De derde motivatie, ook van 
oudsher aanwezig (vergelijk het illustere werk van Struyken uit 19123), is 
de aanwezige dreiging van verplichte gemeentelijke herindeling om de 
slagkracht van gemeenten te vergroten.4 In welke tijd de discussie ook 
plaatsvindt, mogelijk ingrijpen van boven, formeel en informeel, werpt zijn 
schaduw vooruit. (En ironisch genoeg is zowel succesvolle als niet-succes-
volle samenwerking tussen gemeenten reden tot herindeling geweest).

Om de drie motivaties bij elkaar te brengen wordt vaak gesproken over 
Nederland als gedecentraliseerde eenheidsstaat. Maar een term kan de 
onderliggende spanning niet verhullen. Elke vorm van meer gemeentelijke 
vrijheid en decentralisatie, roept tegelijk een tegenreactie op, evenals 
andersom. Sommigen spreken daarom van een decentralisatieparadox: de 
overheveling van taken naar gemeenten gaat vaak niet gepaard met meer 
zelfbeschikking. “Den Haag geeft weg en haalt in dezelfde beweging weer 
binnen”, aldus De Boer en Van der Lans in hun boek Decentraal (2014). 

3 Prof. Dr. A.A.M. Struyken, De gemeente en haar gebied. Eene studie over de vrijwillige 
samenwerking der gemeenten en de verandering van gemeentegrenzen (Gouda, Arnhem 
1912) 

4 Slagkracht die nodig is als antwoord op de zogeheten regionalisering van de samenleving: het 
feit dat samenlevingsvraagstukken zich niet aan gemeentegrenzen houden.
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Binnen het sociaal domein is dat goed zichtbaar. Enerzijds zijn veel taken 
gedecentraliseerd, anderzijds houdt het Rijk wat betreft samenwerking 
graag de controle. Zo bevat de decentralisatie van de jeugdhulp vanaf de 
aanvang de opdracht om te komen tot “samenwerking tussen gemeenten 
op (sub)regionaal en bovenregionaal niveau” (MvT, pag. 20).
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Waarom loslaten 
lastig is  

Ergens valt het ook wel te begrijpen dat het Rijk moeite heeft zaken los 
te laten. Als je er niet meer over gaat, heb je ook geen instrumenten in 
handen als iets fout gaat of nog niet lekker loopt. Je verliest de controle, 
en controle is een van de bestaansredenen van de overheid. Elke poging 
tot loslaten, overdragen of terugtrekken (of het nu gaat om een beweging 
van Rijk naar gemeenten of van overheid naar samenleving) gaat dan ook 
gepaard met evenzovele tegenkrachten om de controle te behouden. 

Deze krachten zijn verschillend van aard, maar hebben alle te maken met 
de gevolgen van een overdracht van maatschappelijke solidariteit. In een 
verzorgingsstaat heeft de directe, zichtbare, intermenselijke solidariteit 
plaats gemaakt voor een indirecte, anonieme en verstatelijkte vorm 
van solidariteit (RMO 2013a). Maatschappelijke opgaven – van zorg en 
ondersteuning en beschutte banen tot het geven van onderwijs en hulp 
aan mensen in psychisch kwetsbare situaties – worden georganiseerd via de 
band van belastingen en collectieve premieheffing. Deze indirecte solidari-
teit leidt in de praktijk – en dat is de eerste kracht om niet los te laten 
(RMO 2013b) – tot een verstrengeling van samenleving en verzorgingsstaat. 
Zodra burgers onderlinge samenwerking en solidariteit aan de overheid 
uitbesteden, ontstaat een proces van verstatelijking en bureaucratisering. 
Burgers worden ‘rechthebbenden’ en maken aanspraak op voorzieningen 
die veelal gelijkelijk over alle inwoners worden verdeeld (ook als er sprake is 
van ongelijke gevallen).  

Een tweede kracht hangt daarmee samen en betreft het politiek en 
bestuurlijk ongemak met variëteit en verschil. Elke vorm van decentralisatie 
of meer uitgaan van particulier initiatief zal onherroepelijk leiden tot meer 
verschil in toegankelijkheid, kwaliteit en identiteit van voorzieningen. Deze 
variëteit ontstaat tússen gemeenten, maar meer nog bínnen gemeenten als 
het maatschappelijk initiatief leidend wordt. Dit verschil is zowel gradueel 
als principieel. Gemeenten kunnen onderling andere keuzes maken en de 
verandering van ‘ieder hetzelfde’ naar ‘ieder het zijne’ kan leiden tot voor 
burgers verschillende uitkomsten. Maar gemeenten zijn nog wel allemaal 
gehouden aan een wet als de Wmo, die hen verplicht alle inwoners met 
een vraag op dezelfde wijze te bejegenen (de gelijkheid zit dus niet in het 
resultaat, dat voor iedereen anders is, maar in het proces). Wanneer echter 
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de samenleving aan zet is, verandert ook dit gelijke recht op bejegening. 
De samenleving mag, binnen de grenzen van de wet, verschil maken 
op basis van een zelfgekozen doelgroep. Een straat mag ondersteuning 
bieden voor de eigen straat, een kerk of moskee voor de eigen leden. 
Deze toenemende organisatie vanuit de samenleving leidt tot nieuwe 
vraagstukken. Een paar voorbeelden: Wat te doen met ouders die samen 
een kinderopvang regelen en zich niet storen aan professionele eisen? Wat 
met organisaties die naschoolse huiswerkbegeleiding aanbieden maar met 
als voorwaarde verplichte bijscholing in Bijbel of Koran? Wat als scholen op 
verzoek van ouders de ouderbijdrage verhogen om zo klassen te verkleinen 
of de beste docenten aan te trekken? Wat als buurtbewoners zelf een 
wijkteam opstarten met allerlei expertises, maar wel eisen aan de toegang 
stellen? Durven we de variëteit en het verschil toe te laten? En tot hoever? 

De derde kracht zit dan ook in het altijd aanwezige vertrouwen in 
overkoepelend beleid. Want er mag dan nog zoveel gedecentraliseerd en 
vertrouwen in de samenleving zijn, dat weerhoudt het Rijk er niet van bij 
maatschappelijke vraagstukken uit controle, dadendrang, politieke ambities 
of als gevolg van Kamermoties of rechterlijke uitspraken het initiatief te 
nemen. Dat is nu eenmaal het krachtenveld waarin het opereert. Sinds 
de decentralisaties in 2015 zijn zo diverse maatregelen genomen die zich 
spannend verhouden tot de geest van de decentralisatiebeweging. Zo 
staat de gemeentelijke vrijheid rondom de invulling van eigen bijdragen 
en algemene voorzieningen door aanvullende, uniformerende eisen onder 
druk. Daarnaast is er een veelheid aan programma’s, akkoorden en pacten 
om doelen te realiseren, of het nu gaat om eenzaamheid, langer thuis 
wonen, jongeren in de knel, psychische problematiek, schulden of andere 
levensvraagstukken. De regie ligt steevast bij het Rijk dat in omvang en 
inzet eerder toe- dan afneemt om overzicht te houden in de gedecentra-
liseerde en vermaatschappelijkte werkelijkheid. Hoe meer decentralisatie 
en fragmentatie, des te noodzakelijker om als rijk, in de haarvaten van 
de samenleving door te dringen om grip op de resultaten te houden. 
Initiatieven als het Interbestuurlijk Programma (IBP) streven weliswaar daar 
verandering in aan te brengen door meer uit te gaan van gezamenlijkheid 
en gelijkwaardigheid, maar dat is in de praktijk door de verschillende 
krachtenvelden van Rijk en gemeenten niet eenvoudig.    
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Autonomie 
veronderstelt een 
relatie

Die autonome positie van gemeenten (en ook van inwoners en maatschap-
pelijke verbanden) staat dus onder spanning. En paradoxaal komt dat 
mede door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die aan de 
decentralisatie- en transformatiebeweging ten grondslag lagen. Aan de 
ene kant maakt de hang naar meer autonomie deel uit van de decentrali-
satiegedachte: meer zeggenschap van gemeenten en inwoners draagt bij 
aan meer efficiency en aan de gewenste omslag om zorg en ondersteuning 
aan te laten sluiten op de unieke behoefte en context van hulpvragers. 
Aan de andere kant zorgen meer diversiteit en het lager beleggen van de 
verantwoordelijkheden ervoor dat solidariteit en samenwerking ongewis 
en ‘fluïde’ worden. Voor elke maatschappelijke opgave waarbij (boven)
regionale afspraken of samenwerking nodig zijn, is het immers weer de 
vraag of en hoe dat tot stand komt. Solidariteit en samenwerking moeten 
zich telkens opnieuw bewijzen. Dat was de bedoeling, maar veroorzaakt 
tegelijk de tegenbeweging. 

Deze ongewisheid heeft alles te maken met de onvolkomenheid in de 
interactie tussen vrije, autonome mensen en instanties. Het bekende 
principe van de tragedy of the commons, over falen van de markt voor 
gemeenschappelijke doelen en afwegingen, weet dit nog altijd treffend te 
illustreren. Een common, een ‘meent’, was vroeger het gemeenschappelijke 
stukje weiland tussen de huizen waar de boeren hun vee lieten grazen. 
Redenerend vanuit zijn eigen belang heeft elke boer er baat bij om zoveel 
mogelijk van zijn koeien op die meent te laten lopen: elke extra koe geeft 
hem immers meer melk. Wanneer alle boeren echter zo handelen, raakt de 
meent al snel uitgeput. Het gras raakt op, de bodem leeg en het vee, ook 
dat van die ene boer, geeft minder melk dan toen hij er minder stuks van op 
de meent had lopen. Vervolgens ontstaat er een dilemma. Besluit de boer 
als enige een deel van zijn vee van de meent te halen, dan verliest hij het 
op den duur van zijn collega’s. Neemt niemand een besluit daartoe, dan zal 
hij eveneens failliet gaan. De enige oplossing uit dit prisonersdilemma is om 
samen afspraken te maken over het maximaal aantal toe te laten stuks vee 
op de meent. Dat kan alleen met overleg en gezamenlijke besluitvorming. 
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En zo groeide de meent in de loop van de tijd uit tot ‘gemeente’.5

Deze tragedy of the commons is in de loop van de tijd verschillend 
gewaardeerd. De Amerikaanse ecoloog Garret Hardin (die het principe 
in 1968 muntte) was weinig optimistisch over de mogelijkheid van 
gemeenschappelijk bezit en samenwerking van onderop. Maar de eveneens 
in Amerika geboren Elinor Ostrom liet later via uitgebreid empirisch 
onderzoek zien dat mensen wel degelijk in staat zijn om bij gezamenlijke 
belangen als drinkwater, elektriciteit of grondbeheer succesvol met elkaar 
samen te werken (vergelijk het ontstaan van de waterschappen). Wel hielp 
het volgens haar als die samenwerking beantwoordde aan een aantal 
uitgangspunten of condities. Ze noemde er acht, waaronder duidelijke 
afspraken wie aan de samenwerking deelneemt, een steeds hogere straf 
bij overtreding van de gemaakte afspraken en een goedkope en laagdrem-
pelige geschillenbeslechting. Ook zag ze – en dat is vanuit de verhouding 
tussen autonome gemeenten en het Rijk interessant – dat het voor het 
welslagen van de samenwerking van belang was dat ‘hogere’ autoriteiten 
buiten de groep de zeggenschap van de meent over haar eigen vraagstuk-
ken en problemen erkenden. 

De acht condities van Ostrom

1. Duidelijke afbakening de groep; 
2. Gemeenschappelijke regels die passen op de lokale situatie; 
3. Gemeenschappelijke besluitvorming door de groep; 
4. Erkenning van de zeggenschap van de groep door autoriteiten en overheden 

daarbuiten; 
5. Ontwikkeling van binnenuit van een systeem om het gedrag van de groeps-

deelnemers te ‘monitoren’; 
6. Zwaarder wordende sancties voor deelnemers die de regels overtreden; 
7. Goedkope en laagdrempelige arbitrage bij geschillen; 
8. De noodzaak bij grootschaligere commons tot een gelaagd systeem met 

inbreng vanuit lagere, lokale groepen.

De analyse van Ostrom kan helpen bij het nadenken over de huidige 
beleidspraktijk van gemeenten. Zo wordt duidelijk dat autonomie niet 
betekent dat je ontslagen bent van regels, verplichtingen en solidariteit. 
Integendeel, een persoon, een groep of een instantie kan alleen autonoom 
handelen als dat gebeurt in verhouding tot anderen. Anders is die 
autonomie inhoud- en betekenisloos. ‘Autonomie vindt altijd plaats binnen 
relaties’, aldus de Duitse filosoof Beate Rössler naar aanleiding van haar 

5  Voor de etymologische relatie tussen meent en gemeente zie: Van Berkel en Kamplonius 
(2018).
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recente essay over autonomie (Rössler 2018). De vraag is wat deze inzichten 
van Ostrom concreet betekenen voor gemeenten in de gedecentraliseerde 
beleidspraktijk anno 2018. 
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De meent centraal

Om die vraag te beantwoorden nemen we het vertrekpunt in het rapport 
Wil tot verschil, waarin de commissie Bovens in 2006 in opdracht van 
de VNG de toekomst van het lokaal bestuur schetste (Bovens 2006). Als 
richtlijn en visie (de commissie schetste de situatie voor het jaar 2015) gaf 
de commissie een heldere boodschap. De door haar gewenste en geziene 
werkelijkheid was: pluriformiteit alom, verschillende opvattingen en taakuit-
oefening van lokaal bestuur, een einde aan mechanismen van nivellering en 
uniformering, en inwoners die het verschil in hun gemeente zouden gaan 
bepalen. In de lijn van Ostrom: de meent en haar eigen keuzes zouden 
centraal staan. 

Terugkijkend kunnen we stellen dat deze schets wat betreft intentie 
en opzet met de decentralisaties in 2015 werkelijkheid is geworden. 
Tegelijk hebben we gezien dat de krachten tot uniformering, controle en 
rijksaansturing niet zijn verdwenen. Het Rijk heeft moeite zijn nieuwe rol te 
pakken en schiet al snel in de oude reflex om via programmatische sturing 
zelf de uitkomsten te beïnvloeden. Anders geformuleerd: aan regel 4 van 
Ostrom (erkenning door overige autoriteiten van de lokale zeggenschap 
van de meent) wordt niet altijd voldaan. En dit blijft niet zonder gevolgen. 
Gemeenten ervaren onvoldoende veiligheid en vertrouwen om in vrijheid 
zowel hun eigen beleid vorm te geven als onderling met elkaar afspraken 
te maken. Ze worden geconfronteerd met verwachtingen en verlangens van 
hogere autoriteiten die het oplossend vermogen binnen de meent niet ten 
goede komen. De doelen zelf (bestrijding van eenzaamheid, mensen aan 
werk helpen, vermindering van administratieve lasten etc.) zijn legitiem, 
maar de manier om die doelen na te streven doet afbreuk aan de intentie 
en opzet van de decentralisaties: lokale opgaven niet vanuit landelijk maar 
vanuit maatschappelijk en gemeentelijk perspectief realiseren, en vandaaruit 
kijken wat er op hoger niveau randvoorwaardelijk nodig is (Hart 2017). 
 
Maar laten gemeenten niet te snel de vinger naar anderen wijzen. Want 
wat betekenen de condities van Ostrom voor henzelf? In hoeverre lukt het 
om als gemeenten gezamenlijk de tragedy te boven te komen?6 Hiervoor 
is een goed evenwicht nodig tussen enerzijds nadruk op de eigen vrijheid 
en eigenheid en anderzijds op de gedeelde belangen en samenwerking. 

6 Hier vatten we de meent dus op als het geheel van gemeenten die zowel eigen, autonome als 
collectieve, gemeenschappelijke belangen hebben.
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Op welk moment zijn gezamenlijke afspraken onvermijdelijk? En wie houdt 
vervolgens in de gaten of de ‘meentbewoners’ (de gemeenten gezamenlijk 
in dit geval) hun afspraken nakomen en spreekt hen bij overtreding aan? 

De vraagstelling en de bespreking daarvan zijn mogelijk belangrijker dan 
de eensluidende beantwoording. Als de eerder verschenen handreikingen 
en rapporten over intergemeentelijke samenwerking het ergens over eens 
zijn, dan is dat wel dat de route naar de samenwerking niet eenduidig 
is, laat staan te kopiëren valt. Er bestaat geen vast recept en de enige 
constante hierin is in feite die van variëteit. Tegelijk, zo maakte de laatste 
VNG Denktank duidelijk, komen geslaagde vormen van samenwerking 
niet geheel toevallig tot stand. In geval van regionale samenwerking 
rondom arbeid en economie is bijvoorbeeld een attractieve agenda voor 
alle samenwerkingspartijen cruciaal, die ook nog eens oog heeft voor de 
verschillende deelbelangen. Dat organisaties of gemeenten loyaal zijn aan 
hun eigen inwoners of hun eigen gemeenteraad is immers een gegeven. 
Het komt er in de kern op aan, aldus de denktank, te beseffen dat “je het 
alleen niet redt, maar dat je ook jezelf niet moet verliezen” (VNG Denktank 
2018: 152).

Hoe werkt dat uit als het gaat om het sociaal domein? We zoomen in op de 
samenwerking rondom (specialistische) jeugdzorg en kijken wat Ostroms 
condities over autonomie en solidariteit hierin te zeggen hebben. 
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Solidariteit ter 
discussie: jeugdzorg

Voor de meeste gemeenten, zeker de kleinere, is het ondoenlijk in hun 
eentje een (hoog)specialistische aanbieder te contracteren, laat staan ‘in 
leven te houden’. De kosten voor een individuele gemeente zijn simpelweg 
te hoog, de vraag te klein en de benodigde kennis te specialistisch om zelf 
in huis te hebben. Gezamenlijke inkoop en contractering in regionaal of 
bovenregionaal verband zijn onvermijdelijk (voor overige samenwerkingscri-
teria, vergelijk Grip op regionale samenwerking 2015: 20). 

Vervolgens zijn verschillende uitvoeringsvormen mogelijk. Voor de 
‘gewone’ specialistische jeugdhulp hebben gemeenten op eigen initiatief 
42 regio’s gevormd, waarbinnen zij afspraken maken tot gezamenlijke 
inkoop. Elke regio doet dat, conform de bedoeling, op haar eigen manier. 
Zolang de afspraken binnen een regio in harmonie verlopen, levert dat 
geen problemen op. Dat is anders als zich ‘afwijkingen’ voordoen. Wat 
als bijvoorbeeld – en dit is niet denkbeeldig – één gemeente binnen een 
regio besluit niet mee te doen en liever haar eigen inkoop regelt? Of bij 
nader inzien een samenwerking aangaat met een gemeente buiten de 
gevormde regio? Wie spreekt wie dan aan? Zijn er sancties mogelijk en 
wie is gerechtigd die sancties op te leggen? Momenteel is een geschil-
lencommissie in voorbereiding voor onder andere de toepassing van het 
woonplaatsbeginsel, vaak een bron van onenigheid tussen gemeenten als 
het gaat om de te betalen jeugdzorg. Deze commissie gaat echter niet over 
de samenwerking op inkoopniveau. En eigenlijk zou dat ook ondoenlijk 
zijn. Want als we de condities van Ostrom hierop betrekken dan lijkt er al 
aan het begin iets te zijn misgegaan. Kennelijk bestond er aan het begin 
van de regiovorming onvoldoende afbakening van of commitment aan de 
‘groep’, in dit geval de jeugdregio (Ostroms conditie 1 en 3), waardoor 
deelnemers zich later vrij voelen de collectieve besluitvorming rondom 
gezamenlijke inkoop te ontlopen. Sancties lijken in zo’n geval weinig nut te 
hebben omdat de desbetreffende gemeente een exit-optie heeft en in feite 
geen deel van de ‘meent’ meer wil zijn. Aan de andere kant: misschien had 
de instelling van een conflictbemiddelingsinstantie aan het begin van de 
regiovorming een preventieve en bindende werking gehad. 

Bij de hoog-specialistische zorg, waarvoor de regio een te kleine schaal 
is, ligt een andere samenwerking voor de hand. Zo vindt de inkoop 
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van specialistische kennis en kunde ten aanzien van bijvoorbeeld 
zintuigelijke gehandicapten, chronische vermoeidheid, voedselweigering, 
persoonlijkheid- en adoptiehechtingstoornissen plaats via landelijke 
raamcontracten, waarbij desbetreffende gemeenten slechts betalen voor 
feitelijk afgenomen zorg. Ook deze samenwerkingsvorm vraagt van te voren 
wel een commitment, bijvoorbeeld door als gemeenten via een collectief, 
in dit geval de VNG, met de contractering akkoord te gaan. Het is voor 
gemeenten in principe een veilige vorm van solidariteit, aangezien ze 
‘verzekerd’ zijn tot de toegang tot hoog specialistische zorg, maar wel naar 
zorggebruik afrekenen (wat overigens niet betekent dat ze in de praktijk 
altijd financieel uitkomen).

Tot slot speelt bij jeugdhulp nog een andere vorm van solidariteit of druk 
daarop. Diverse gemeenten bleken in de loop van 2018 op het jeugddo-
mein met forse tekorten te kampen. Aan de ene kant noopt dit tot reflectie 
op hun eigen manier van sturing en financiering, aan de andere kant ligt 
een beroep op solidariteit met collega-gemeenten en met het Rijk in de 
rede, mede omdat nog onduidelijk is of de tekorten door externe oorzaken 
(verdeelmodel of onvoldoende macrobudget) worden veroorzaakt of het 
gevolg zijn van interne aansturing. Om deels tot een oplossing te komen 
is er een Fonds Tekortgemeenten ingesteld. Maar wat zou het betekenen 
als gemeenten met sluitende begrotingen geen steun aan dit noodfonds 
verlenen, omdat ze er toch geen gebruik van maken? Is dit een rechtvaardi-
ge optie vanuit hun autonome positie of grenst dit aan oneigenlijk gebruik 
of zelfs misbruik van de autonomie? Opnieuw geldt: hoe duidelijker de 
afbakening van de meent (in dit geval alle 380 gemeenten) en hoe steviger 
het besef dat ook jou dit (nu of in de toekomst) kan overkomen, des te 
groter de kans op onderlinge solidariteit.7 

7 Op ALV van de VNG op 27 juni 2018 is 82,15% akkoord gegaan met de instelling van het 
Fonds Tekortgemeenten. De solidariteit was dus hoog.
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Hoe unieker de 
opgave, des te losser 
de samenwerking en 
politieker het debat 

Bovengenoemde voorbeelden rondom jeugdzorg – en soortgelijke 
voorbeelden doen zich evenzogoed voor op terrein van bijvoorbeeld 
maatschappelijke opvang of beschermd wonen – laten zien dat succesvolle 
samenwerking gebaat is bij doorleefd eigenaarschap in de lagere echelons 
van de samenwerking. Alleen dan ontstaat de mogelijkheid om mensen of 
instanties op hun solidariteit aan te spreken. 

Hoe kan dit ontstaan? Zoals eerder vermeld zijn er als uitersten twee routes, 
enerzijds van bovenaf opgelegde en daarmee vaste vormen van samenwer-
king en anderzijds vrijwillige en daarmee lossere vormen van samenwerking. 
Veel vaste vormen van samenwerkingen vinden plaats via verbonden 
partijen, voornamelijk via de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) 
en soms via het Burgerlijk Wetboek. Dat lijkt prima als het gaat om 
bijvoorbeeld interne gemeentelijke bedrijfsvoeringen als informatisering, 
automatisering en financiën (inning van gemeentelijke belastingen). Hier 
liggen vaste samenwerkingen voor de hand, omdat er geen directe relatie 
tussen inwoner en gemeente is. Het draait vooral om een zo efficiënte 
mogelijke organisatievoering waarbij de gemeente zelf de ‘klant’ is (van een 
ICT leverancier bijvoorbeeld). Dat geldt ook voor vraagstukken waarbij wel 
sprake is van een directe relatie tussen gemeente en inwoner, maar waarbij 
de relatie voor iedereen min of meer het zelfde is (vergelijk vuilophaal of 
brandbestrijding).

De vraag is echter of dat type samenwerking wenselijk is als het gaat om 
meer unieke opgaven als gezinnen met schulden, mensen zonder werk, 
ouderen met zorgbehoeften en jongeren met psychische problemen. 
Dergelijke opgaven vragen om maatwerkdienstverlening vanuit de 
specifieke context van mensen zelf. De stelling lijkt gerechtvaardigd dat 
hoe unieker de maatschappelijke opgave des te noodzakelijker het is te 
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kiezen voor wisselende en lossere vormen van samenwerking;8 uniek dus in 
de betekenis dat het antwoord op de hulpvraag voor iedereen anders is. 
Standaardisatie, bestuurlijke verplichtingen en uniformiteit zijn hier niet de 
geschikte principes, maar ruimte, flexibiliteit en uniciteit. Vanuit de concrete 
voorliggende vraag is het telkens weer de zoektocht naar het antwoord en 
de verbinding met bijvoorbeeld instellingen binnen het domein van zorg, 
onderwijs, arbeidsmarkt of veiligheid. Die samenwerking is telkens anders 
en laat zich moeilijk vangen in gestolde samenwerkingsverbanden. 

Sociale opgaven vragen met andere woorden om van ‘buiten’ (de uniciteit 
van het vraagstuk) naar ‘binnen’ (wat is hier vanuit gemeentelijk perspectief 
voor nodig) te redeneren (Hart 2017). Zodra duidelijk is dat ‘buiten’ geen 
betrekking heeft op de uniciteit van een persoon of gezin, liggen vaste 
samenwerkingsverbanden voor de hand. In andere gevallen (het zoeken van 
een baan, het vinden van specialistische zorg, de keuze voor een school, de 
opvang van daklozen etc.) liggen flexibelere samenwerkingen in de rede. 
Dit betekent niet dat er geen afspraken nodig zijn, maar die komen dan van 
onderop tot stand (vanuit de meent) en niet vanuit bestuurlijk verplichtende 
regio’s. Hierdoor ontstaat legitimiteit en commitment, zodat partijen aan te 
spreken zijn als ze de afspraken niet nakomen. Flexibele verplichtingen zijn 
er in verschillende soorten, waarbij onder meer de Dienstverleningsover-
eenkomst (DVO) een geschikt instrument is.

8 Met dank aan Marjolein Buis, projectleider maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Alphen 
a/d Rijn.



23 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vervolgstappen 
voor succesvolle 
decentralisatie 

De hierboven geschetste vorm van samenwerking past bij het beeld van 
de ‘improvisatiemaatschappij’ waarbij niet alles vastligt, maar partijen 
gezamenlijk tot een samenspel komen (Boutellier 2010). In dat samenspel 
zou ook de mogelijkheid liggen tot meer democratische verantwoording. 
Door de veelheid aan al dan niet opgelegde regionale of bovenregionale 
samenwerkingsverbanden is er veel discussie over de democratische 
legitimiteit van deze verbanden. Verlengd bestuur zou verworden tot 
verlegd bestuur, met als gevolg dat gemeenteraden en burgers op afstand 
komen te staan en daarmee de democratische borging onder druk. Maar 
zolang samenwerking ten dienste staat van de unieke vragen en behoeften 
van mensen, lijkt er alle gelegenheid voor inwoners en hun vertegenwoor-
digers te zijn voor politieke en democratische discussie. Bij vaste en op 
afstand geplaatste samenwerkingsverbanden verwordt de toekenning van 
zorg en ondersteuning al snel tot een technocratische en protocollaire 
aangelegenheid (wat in de afgelopen decennia ook zichtbaar was). Dat is 
anders als inwoners en de gemeenteraad zelf het debat gaan voeren, een 
debat over bijvoorbeeld de vraag wat goede zorg is, aan welke kwaliteitsei-
sen deze moet voldoen en welke wachttijden toelaatbaar zijn. 

Dit debat dient in de eerste plaats binnen gemeenten zelf plaats te vinden. 
Dat is de eerste ‘meent’ waar bewoners (en hun vertegenwoordiging) 
met elkaar bepalen hoe ze hun gezamenlijke belangen en hun manier van 
samenleven willen vormgeven. Maar het debat zal ook op een hoger niveau 
moeten plaatsvinden. Niet om het van bovenaf te dicteren, maar juist om 
tegen de krachten van bovenaf tegenwicht te bieden. Gemeenten doen er 
goed aan onderling dezelfde discussie te voeren, om Kamervragen voor 
te zijn, om ervan blijk te geven dat ze – individueel én collectief – eerste 
overheid zijn en dat ze in staat zijn zelf hun onderlinge solidariteit vorm te 
geven. Dat is de tweede ‘meent’ waar autonome gemeenten samen hun 
manier van samenwerking bepalen vanuit het principe van zoveel mogelijk 
lokale worteling en legitimiteit. Beide discussies zijn nodig om de druk van 
bovenaf te pareren en inwoners vanuit hun unieke behoeften bij te staan. 
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Maar zelfbewust handelen van gemeenten, collectief en individueel, is niet 
genoeg. Om iets van tegenwicht te bieden aan het beschreven krachten-
veld van Rijk en gemeenten, lijkt verdere doordenking van de decentralisa-
ties nodig. Momenteel zitten zowel het Rijk als de gemeenten nog te veel 
in hun eigen logica gevangen. Ze willen elkaar naderen in het gezamenlijk 
werken aan maatschappelijke opgaven – vergelijk het IBP –, maar zijn nog 
aan hun beperkingen en logica’s gebonden. Dat is misschien een kwestie 
van tijd en gewenning, maar realistischer is dat er een aanscherping nodig 
is ten aanzien van de checks and balances in de interbestuurlijke verhoudin-
gen. Aan het eind van dit essay daarom een aantal overwegingen om die 
aanscherping te realiseren. 

In de eerste plaats betreft dat de kwestie van de financiële verhoudingen 
tussen Rijk en gemeenten, als ook die tussen gemeenten onderling. De 
laatste grondige herziening van de financiële verhoudingen stamt uit 
1997, ver voor de ingang gezette decentralisaties. Inmiddels heeft een 
stuurgroep vanuit het ministerie van BZK een verkenning uitgevoerd naar 
mogelijke aanpassingen, met als teneur dat het wenselijk is dat gemeenten 
meer financiële beslis- en afwegingsruimten moeten krijgen (Stuurgroep 
2017). Een van de opties is een uitbreiding van lokale belastingen. Dit zou 
inderdaad de slagkracht en beleidsvrijheid van gemeenten vergroten, al 
plaatst het ook het vraagstuk van de onderlinge solidariteit van gemeenten 
in een nieuw daglicht. Een nadere discussie meer dan waard.

In de tweede plaats gaat het erom dat gemeenten en gemeenteraden 
over voldoende ondersteunende kennis en informatie beschikken om 
hun toegenomen taken uit te voeren. Hier ligt de vraag op tafel of de 
decentralisaties van beleid zich voldoende hebben doorvertaald in de 
voorwaarden die nodig zijn om die beleidskeuzes te kunnen maken én te 
controleren. Dat antwoord is niet direct bevestigend. Zo lijkt in kleinere 
gemeenten de ondersteuning van raadsleden mager te zijn georganiseerd, 
zeker in vergelijking met de ondersteuning die hun collega-vertegen-
woordigers in de Tweede Kamer ontvangen. Dit is voor een deel een 
gemeentelijke aangelegenheid (afzonderlijk als eerste meent en collectief 
als tweede meent), maar vraagt mogelijk ook maatregelen van gemeenten 
én Rijk gezamenlijk. Naast een aanpassing van de huidige landelijke 
kennisinfrastructuur aan de lokale, gedecentraliseerde werkelijkheid, valt 
te overwegen om meer ondersteuning aan gemeenten ter beschikking is 
stellen, misschien wel letterlijk vanuit het rijk. Eigenlijk is het vreemd dat 
met de overdracht van taken niet is overwogen om personeelscapaciteit 
mee over te hevelen. Minder taken bij het Rijk zou immers een inkrimping 
van het aantal rijksmedewerkers moeten impliceren. Vanuit de optiek van de 
eerder beschreven krachten is het bovendien een mes dat aan twee kanten 
snijdt: het versterkt de kracht van gemeenten en vermindert de trekkende 
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kracht vanuit het rijk. Overigens liggen hier ook aanpalende mogelijkheden: 
onderlinge uitwisseling tussen Rijk en gemeenten of een aanpassing aan 
het functiegebouw zodat werken bij een gemeente relatief aantrekkelijker 
wordt.

Als derde ligt het in de rede na te denken over een andere invulling van 
het interbestuurlijk toezicht. Momenteel is dat nog sterk gericht op een 
toezichtfunctie vanuit het Rijk (en provincies) naar gemeenten, en niet van 
gemeenten onderling of richting het rijk. De invulling van het toezicht is 
nog gebaseerd op die van hogere en lagere overheden en niet op die van 
verschillende medeoverheden. Maar waarom zou een gemeente niet een 
buurgemeente of een ministerie dan wel bewindspersoon om uitleg kunnen 
vragen of ter verantwoording roepen? Waarom moet de escalatieladder 
slechts één richting opgaan? Opnieuw: een discussie waard.

Tot slot verdient een aantal besluitvormingsprocessen nadere overweging. 
Veel uitwerking van rijksbeleid vindt plaats via akkoorden en pacten: 
pensioenakkoord, ouderenpact, klimaatakkoord, GGZ akkoord, etc. 
Gemeenten zijn hier doorgaans bij betrokken, maar op een manier dat ze 
geen andere positie hebben dan de overige maatschappelijke partijen. 
In een gedecentraliseerde situatie, waarin sprake is van gelijkwaardige 
medeoverheden, wekt dat vragen op. Nu kan het voorkomen dat het 
Rijk – wanneer gemeenten bezwaren hebben of uitstel van een akkoord 
wensen – besluit om zelf met verzekeraars, huisartsen of pensioenfondsen 
een overeenkomst te sluiten. In een gedecentraliseerde werkelijkheid is dat 
eigenlijk een anomalie. Eerst zouden beide overheden er uit moeten zijn, 
waarna vervolgens pas ondertekening met andere partijen kan plaatsvinden. 
Niet alleen behoort de overheid met één mond te spreken, ook kan een 
ondertekening door het rijk, zonder medeondertekening van gemeenten, 
in de praktijk voor problemen zorgen en het werken aan maatschappelijke 
opgaven niet eenvoudiger.
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Conclusies

We maken de balans op. Welke conclusies kunnen we trekken? We doen 
een aantal uitspraken.
• Gemeenten zijn autonoom, maar die autonomie heeft alleen zeggings-

kracht binnen relaties, met elkaar, met het Rijk en met partners als 
aanbieders, verzekeraars, woningcorporaties, scholen en veiligheidsin-
stellingen.

• De gewenste beweging in het sociaal domein (van Rijk naar gemeenten, 
van overheid naar samenleving en van aanbod- naar vraag- en situatie-
gericht) vraagt van overheden bewustwording van de drie aanwezige 
krachten naar centraal beleid (de verstrengeling van samenleving en 
verzorgingsstaat, het politiek en bestuurlijk ongemak met variëteit en 
verschil, en het vertrouwen in overkoepelend beleid). De invulling van 
de recente stroom aan rijksprogramma’s getuigt nog onvoldoende van 
deze bewustwording. 

• De sterkte van de krachten noopt tot meer evenwicht in de relatie 
tussen de verschillende overheden. Om de decentralisatie (en daarmee 
de transformatie) te borgen zijn nieuwe checks and balances nodig. 
De huidige praktijk van programma’s, financiering en toezicht komt 
onvoldoende overeen met het streefbeeld van gemeenten als eerste 
overheden op het sociaal domein en het Rijk dat hen daarin randvoor-
waardelijk bijstaat. 

• Dit vraagt verdere doordenking van de decentralisaties op punten als: 
meer financiële autonomie van gemeenten (uitbreiding gemeente-
lijke belastingen), andere invulling van toezicht (niet van Rijk naar 
gemeenten, maar van gemeenten onderling en van gemeenten 
naar rijk), uitgebreidere ondersteuning van raadsleden (betaald uit 
vrijgekomen taken bij het Rijk als gevolg van de decentralisaties?), 
andere invulling van (bestuurs)akkoorden (eerst overeenstemming tussen 
overheden, voordat het aan overige partijen kan worden voorgelegd), 
etc.

• Dit kan alleen als gemeenten zelf vanuit hun autonomie bewust zijn 
van hun onderlinge verbondenheid. Het principe van de samenwerking 
op de meent dient hierbij nog steeds als inspiratiebron. Hoe meer de 
samenwerking geworteld is in lokale belangenbehartiging, gepaard gaat 
met een duidelijk lokaal commitment, des te groter de kans op onderlin-
ge solidariteit en de mogelijkheid om elkaar bij autonomiemisbruik aan 
te spreken.

• Bij unieke maatschappelijke opgaven die dienstverlening op maat 
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vragen, is het uitgangspunt om zo min mogelijk samen te werken in 
vaststaande bestuurlijke regio’s. Om hulpvragen van inwoners zo goed 
mogelijk tegemoet te komen, dienen gemeenten zich in vrijheid te 
verhouden tot de opties die zich in de markt aandienen, zonder bestuur-
lijke dwang van bovenaf. Opgaven die de unieke vraag van bewoners 
minder direct raken, lenen zich wel voor vaste bestuurlijke verbanden.

• Lossere samenwerkingsverbanden rondom unieke vraagstukken kunnen 
een antwoord zijn op het vraagstuk van het democratisch tekort. 
Wanneer zorg en ondersteuning minder technocratisch en protocollair 
tot stand komt, vereist dat een politieke en democratische discussie 
over wat goede zorg is, welke kwaliteitsstandaarden nodig zijn en 
hoeveel verschil in zorgtoekenning toelaatbaar is. Deze discussie dient 
plaats te vinden binnen de eigen gemeentegrenzen door gemeenteraad 
en inwoners (de eerste meent), maar net zo goed tussen gemeenten 
onderling (de tweede meent). Dat voorkomt dat toezicht en kwaliteit 
eendimensionaal vanuit het Rijk worden gedefinieerd. 

• Tot slot: autonomie is een principe dat als het ware in de maatschap-
pelijke en bestuurlijke genen van ons land zit. Dit negeren versterkt – in 
de woorden van een aangehaalde negentiende-eeuwse politicus – het 
beeld van een reusachtig gevaarte dat de hulp aan mensen niet ten 
goede komt. Tegelijk is het tamboereren op dit gevaarte van de 
Rijksoverheid niet de aangewezen route. Het Rijk mag geen bliksemaf-
leider zijn van binnen gemeenten intern nog te voeren discussies of 
van nog onvolgroeid collectief bewustzijn. Dit neemt niet weg dat ook 
het Rijk zich bewust moet zijn van het centraliserende krachtenveld 
waarin het opereert om vervolgens bewust keuzes te maken om hier 
tegenwicht tegen te bieden.
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