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Geachte collega’s 
 
Over “ruimte in regels”, het ministerie van BZK, de Gemeentewet, de Provinciewet en hoe er 
met raads- en statenleden wordt omgegaan. 
https://www.louisvanderkallen.nl/2019/11/04/ruimte-in-regels-boos-makend/ 
 
Mee eens? Deel dit bericht dan op Twitter, Facebook of LinkedIn. 
 
Met vr.gr. 
Louis van der Kallen 
 
http://louisvanderkallen.nl/ 
 
 
 

 
bericht 
 

 ‘RUIMTE IN REGELS’, BOOS MAKEND 

 |  DÉDAIN EN MINACHTING  | 

Het ministerie van BZK wil de behoefte aan ondersteuning en toerusting bij uitvoering van de 

Gemeentewet/Provinciewet beter in kaart brengen, daartoe worden in het land bijeenkomsten 

georganiseerd. Voor griffiers, gemeentesecretarissen, managers en bestuursadviseurs vier in de plaatsen 

Arnhem, Assen, ’s-‘s-Hertogenbosch en Utrecht. Voor de ruim negenduizend Raads- en staten leden 

gezamenlijk slechts één! 

“Het versterken van de lokale democratie is een speerpunt voor het ministerie van BZK” zo is te lezen 

in een artikel in Binnenlands Bestuur. Als ik naar de feiten kijkt dan is het aantal Raads- en staten leden 

in Nederland snel een veelvoud van het aantal griffiers, gemeentesecretarissen, managers en 

bestuursadviseurs. Is er voor hen slechts één gelegenheid van drie uurtjes om hun inbreng te leveren. Ga 

ik er als raadslid heen? Natuurlijk niet. Ik wil als raadslid graag serieus genomen worden en een echte 

inbreng kunnen leveren mede door in debat te gaan met collega raadsleden. Dat kan niet in een massale 

bijeenkomst. 

Het is goed dat het ministerie de ‘ruimte in regels’ in kaart wil brengen. Maar begin dan maar eens de 

ruimte te creëren voor een echte inbreng van Raads- en Statenleden. Eén bijeenkomst in Utrecht te 

beginnen om 18.00 uur (heen reis in spitsuur) is daarvoor gotspe en getuigend van minachting voor 

Raads- en Statenleden. Ik voel mij niet serieus genomen. Terwijl ik denk dat juist beleidsmakers als 

Raads- en Statenleden kunnen weten wat zij als beperkingen ervaren in de huidige Gemeentewet en 

Provinciewet. 

Meepraten willen raadsleden en Statenleden wel. Maar voor 8619 raadsleden en 570 Statenleden één 

bijeenkomst van 3 uur, is niet meepraten. Dat is minachting van wat die ruim negenduizend mannen en 

vrouwen eventueel te zeggen hebben!  

Louis van der Kallen 
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