
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEVE JANSSEN 
   

 MAART 2017 

    
 

PROFIELWERKSTUK                                                                                                                                        

De gemeenteraad van de gemeente Venlo en haar leden kampen met een gebrek 

aan draagvlak binnen de stedelijke maatschappij. In dit profielwerkstuk wordt de 

huidige stand van zaken in kaart gebracht en wordt er praktisch onderzocht of de 

kloof tussen gemeenteraad en de Venlose gemeenschap afneemt bij een toename 

van de lokale democratische besluitvorming.   
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VOORWOORD 

Venlo / Reuver, maart 2017 
Geachte lezer, 
 
Voor u ligt mijn profielwerkstuk over het vertrouwen in het lokaal bestuur van de gemeente 
Venlo en tevens het onderzoeksverslag van het gemeentepanelonderzoek 2017. Het is voor 
alle (tweetalig) vwo-leerlingen verplicht om in het eindexamenjaar een profielwerkstuk te 
maken. Deze praktische opdracht dient als het ware als een soort ‘meesterproef’ en heeft 
betrekking op een onderwerp dat aansluit binnen een vakgebied uit het profiel van een 
leerling. In mijn geval is dat het vak filosofie.  
 
In feite kiest iedere leerling zijn onderwerp zelf. Echter, ik kreeg de mogelijkheid van de 
gemeente Venlo om deel te nemen aan het Young Talent Plan (YTP), waarbij het 
profielwerkstuk dient als een relevant onderzoek voor de gemeente. En die kans heb ik met 
beide handen aangepakt. Het YTP bood mij de mogelijkheid om alvast praktijkervaring op te 
doen voor mijn toekomstige studie Bestuurskunde. Hierdoor kreeg ik de mogelijkheid om 
mijn onderzoek bijzonder functioneel te laten zijn, zowel voor mijzelf als voor de gemeente 
Venlo. Omdat bestuurskundige onderwerpen niet per definitie volledig van filosofische aard 
zijn, heb ik ervoor gekozen om filosofische verdieping over mijn onderzoeksonderwerp aan 
te brengen. Op deze manier kon ik mijn onderzoek zoals gewenst toch uitvoeren binnen het 
afgesproken kader van de filosofie.  
 
Het Young Talent Plan heeft ervoor gezorgd dat ik kennis heb kunnen maken met 
bestuurskundige perspectieven. Ook heb ik dankzij het YTP bredere inzichten in het werk 
van de lokale overheid. Buiten de interessante conclusies van het gemeentepanelonderzoek, 
kon ik concluderen dat dit onderzoek betrekking had op het vakgebied waarbinnen ik mezelf 
wil ontwikkelen in de toekomst. 
 
Voor tweetalig vwo-leerlingen, zoals ik, is het gebruikelijk om het profielwerkstuk in de 
Engelse taal uit te voeren. Het onderzoeksverslag voor u is echter Nederlandstalig, omdat 
het een aantal praktische bezwaren heeft om het onderzoek voor de gemeente Venlo in het 
Engels uit te voeren. Zo zijn er weinig Engelstalige bronnen over het bestuur van Venlo, wat 
het onderzoek belemmert. Daarnaast is het niet relevant voor de gemeente om een 
Engelstalige rapportage te ontvangen over hun gemeente. Om deze redenen heb ik in 
overleg met mijn profielwerkstukbegeleider van College Den Hulster besloten om het 
profielwerkstuk inhoudelijk van Nederlandstalige aard te laten zijn en een Engelse 
samenvatting toe te voegen.  
 
Mede dankzij de kundige begeleiding van mijn begeleiders meneer Frans Blankers (docent 
Filosofie op College Den Hulster) en meneer Geert van Soest (raadsgriffier van de gemeente 
Venlo) heeft het onderzoek zich op interessante wijze ontwikkeld. Ook de waardevolle 
bijdrage van mevrouw Nicole Zwaan (senior onderzoeker van de gemeente Venlo) heeft 
bijzonder positief bijgedragen aan de resultaten van dit onderzoek. Ik ben hun daarom zeer 
erkentelijk voor de rol die zij hebben gespeeld binnen de totstandkoming van het onderzoek.  
 
Ik wens u veel leesplezier! 
 
Steve J.M. Janssen 
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1. THEORETISCH ONDERZOEK 
 
Voor de opzet van een efficiënt en doelgericht praktijkonderzoek is het noodzakelijk om ruim 
voldoende kennis te hebben van de culturele en politieke achtergronden die betrekking 
hebben op de democratie van de lokale politiek in de gemeente Venlo.  Om deze kennis te 
verwezenlijken, wordt er in het theoretische onderzoek een duidelijk onderscheid gemaakt 
tussen de hoofd- en deelvragen. 

1.1 Hoofdvraag 
Op dinsdag 12 juli 2016 verscheen het krantenartikel uit bron 1 in Trouw. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron 1: Blase, B. (2016), ‘Geef burgers de ruimte’ in Trouw. Uitgave 12-07-2016, pagina 15. 
(N.B. De heer Bert Blase is de huidige burgermeester van de gemeente Vlaardingen.)  

 
In het bovenstaande artikel uit Trouw beschrijft burgermeester Blase dat de dalende 

vertrouwenscijfers aantonen dat de representatieve partijpolitieke democratie op zijn retour 
is. Het vertrouwen in de overheid daalt en politieke partijen staan volgens hem onder druk.  

Geef burgers de ruimte 
 
De signalen van onvrede over de politiek en politieke partijen zijn veelvuldig en structureel. De ontwikkeling 
van de vertrouwenscijfers laat zien dat de partijpolitieke representatieve democratie op zijn retour is. Maar wat 
dan? Uit de recente Brexit-keuze blijkt dat louter ‘nee zeggen’ geen eindpunt betekent. Wel maakt het 
zichtbaar hoezeer er behoefte is aan een nieuw perspectief. Want dat is precies de vraag: hoe zorgen we 
ervoor dat het ‘tegen-denken’ de springplank vormt naar een nieuwe, eigentijdse vorm van democratisch 
bestuur? Eerst enkele symptomen van het probleem: het vertrouwen in instituties daalt en politieke partijen 
staan onder druk. De oplossingsgerichtheid van het politiek debat stagneert. Tegenstellingen worden 
uitvergroot omwille van partijpolitieke profilering. Ondertussen wordt door het stapelen van wetten en 
voorschriften het verouderde concept van ‘centrale grip’ in stand gehouden. Tegelijk zien we hoe de wereld in 
een razend tempo verandert. Mondiaal, publiek en privé: geen domein van het leven is ervan uitgezonderd. 
Traditionele oplossingen bieden geen houvast. Maar ondanks dat – of mede daardoor – bruist de 
samenleving van nieuwe kennis, vernieuwing en initiatief.  
 
Parlement als podium 
Het goede nieuws is dat in veel gemeenten het bestuur de handen ineenslaat met al die initiatiefnemers. Via 
burgerbegrotingen, steden als levende laboratoria en wijkdeals wordt de verbinding gezocht met 
ondernemers, inwoners en organisaties om de stad veilig, groen, duurzaam en gezond(er) te maken. We zien 
de beweging overal. Maar de politieke praktijk in Den Haag blijft achter. Toch zien we ook op nationale schaal 
dat organisaties, wetenschappers, ondernemers en inwoners haast overlopen van de ideeën en oplossingen. 
Maurice de Hond staat te trappelen om de debatten in de Kamer digitaal te verbinden met de opinies op 
straat. Daan Roosegaarde ziet overal kansen om de samenleving creatief te verduurzamen. En zo zijn er 
honderden, duizenden (nieuwe) Nederlanders die slimme gedachten hebben en daarmee de brug naar 
morgen slaan. Hier kan de politiek het verschil maken. Nodig hen uit! Maak van het parlement een podium 
voor innovatieve gedachten en van politici makelaars in goede ideeën. Kom los van de gedachte dat politieke 
partijen het monopolie hebben op visievorming. 
 
‘Durf te experimenteren’ 
Natuurlijk, soms kun je niet precies inschatten hoe een idee uitpakt. Maar is dat een reden om niets te doen? 
Gemeenten staan te springen om te mogen experimenteren met het reguleren van de ‘softdrugsketen’, om 
zodoende de georganiseerde criminaliteit een spaak in het wiel te steken. Maar kabinet en Kamer staan geen 
experimenten toe. Ook als een stad zijn gemeenteraad (bijvoorbeeld voor de helft) wil samenstellen door 
middel van loting in plaats van door verkiezingen: het mag niet. Terwijl het zo belangrijk is om uit te proberen 
hoe een actie uitpakt en daarmee al doende te leren. Het zijn de kernbegrippen van de nieuwe democratie: 
biedt ruimte aan ideeën, deel de zeggenschap en durf te experimenteren. Maar vooral: ‘be connected’– wees 
aangesloten. Zoek de verbinding, zeker ook waar de onvrede is. Burgers willen invloed op hun leefomgeving 
en met elkaar en het politiek bestuur in interactie zijn. Het is de nieuwe werkelijkheid – en zeker die van de 
nieuwe generaties. Vandaar: pas de democratie daarop aan. Zorg voor vroegtijdige interactie. Haal sprekers 
het parlement in. Bouw de zeggenschap op vanuit de buurt, via stad en regio, tot aan Europa toe. In een 
dergelijke opbouw hoeft ook Brussel niet ver weg te zijn. In ons land zijn alle ingrediënten aanwezig om de 
bakermat te zijn voor deze nieuwe democratie. 
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In plaats van dat het oplossingen brengt, onderstreept het politieke debat de partijpolitieke 
verschillen. Door het stapelen van wetten en verouderde voorschriften wordt, volgens Blase, 
het verouderde concept van ‘centrale grip’ ondertussen in stand gehouden.  
 
Er is daarom een grondig 'herontwerp' van de democratie nodig, dat volgens Blase en zijn 
medestanders het 'gif uit het debat moet trekken en de samenleving weer verbindt' 1. 
 
De ontstane discussie gaat over politiek in de breedste zin van het woord: van nationaal tot 
lokaal. De groep voorstanders van een ‘hernieuwde democratie’, die zich Code Oranje 
noemt, stelt dat burgers namelijk ook invloed willen uitoefenen buiten de verkiezingen om. 
De groep wil daarom dat de Gemeentewet volgend jaar aangepast wordt, zodat een aantal 
gemeenten in 2018 kan experimenteren met nieuwe democratische vormen2. Het is de 

bedoeling dat een aantal gemeenten na de wetswijziging verschillende experimenten gaat 
uitvoeren, in samenwerking met het ministerie. De groep vernieuwers stelt concrete 
wijzigingen voor.  
 
De NOS noemt drie voorbeelden waarmee in verschillende gemeenten kan worden 
geëxperimenteerd: 
1. De helft van de gemeenteraad wordt niet gekozen maar geloot; 
2. Er wordt een veel grotere gemeenteraad opgetuigd, met 150 vertegenwoordigers vanuit 
 de burgers. Die mensen komen drie keer per jaar bijeen. Wanneer zij iets besluiten, 
 moeten de wethouders dit uitvoeren; 
3. Raadsleden krijgen het recht zich te laten vervangen door deskundigen of burgers met 
 relevante ervaring. Zij kunnen dan per onderwerp een eigen vervanger aanwijzen.  
 
De vraag is echter of deze uitbreiding van de lokale democratie bijdraagt aan een groter 
draagvlak voor de lokale politiek en voor lokale politici. Wordt de kloof die tussen beide 
partijen ontstaan is daadwerkelijk kleiner? En welke ontwikkeling in de lokale democratie 

leidt tot de het grootste politieke draagvlak in de gemeente Venlo? 
 
Kortom, leidt een versterking van de lokale horizontale, egalitaire en deliberatieve 
democratie tot een groter politiekmaatschappelijk draagvlak in de gemeente Venlo? 

1.2 Deelvragen 

Omdat er sprake is van een brede casus is het lastig om die direct en eenvoudig te 
beantwoorden. Het is dus logisch dat het probleem wordt opgedeeld in deelproblemen en 
deelvragen. Pas als deze deelvragen onderzocht en beantwoord zijn, kan er een correct en 
concreet wetenschappelijk onderzoek worden opgezet, waarin de hoofdvraag op een 
adequate manier onderzocht wordt.  

1.2.1 Op welke wijze wordt de volksvertegenwoordiging van de gemeente Venlo 

 benoemd? 

Op 1 januari 2016 heeft de gemeente Venlo 100.371 inwoners, waarvan 49,7% mannen en 
50,3% vrouwen3.  Hiermee valt Venlo onder de groep gemeenten met een inwoneraantal 
tussen 100.001 en 200.000. Volgens de Gemeentewet (GemW)4, artikel 8.1, bestaat de 

gemeenteraad in een gemeente met zulk een inwoneraantal uit negenendertig (39) leden. 

                                                             
1  Marijnissen, H. (2016). Oude, traditionele gemeenteraad moet op de helling. Geraadpleegd op 22 november 2016 op: 

 http://www.trouw.nl/tr/nl/39682/nbsp/article/detail/4402448/2016/10/26/Oude-traditionele-gemeenteraad-moet-op-de-helling.dhtml 
2
  NOS (2016). 'Gemeenteraden op de schop, burger meer inspraak'. Geraadpleegd op 22 november 2016 op:  

 http://nos.nl/artikel/2139689-gemeenteraden-op-de-schop-burger-meer-inspraak.html 
3  Gemeente Venlo (2016). Venlo in cijfers - 1. Bevolking - Figuur 1.1: Bevolking naar geslacht en leeftijdsklasse, 1 januari 2016 [%]. 

 Geraadpleegd op 23 november 2016 op:     

 https://venlo.incijfers.nl/jive/?report=gemeente_profiel  
4
  Rijksoverheid (2016). Gemeentewet, geldend van 01-07-2016 t/m heden. Geraadpleegd op 3 december 2016 op: 

 http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2016-07-01 

http://www.trouw.nl/tr/nl/39682/nbsp/article/detail/4402448/2016/10/26/Oude-traditionele-gemeenteraad-moet-op-de-
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Alle gemeente-inwoners van achttien jaar en ouder mogen eens per vier jaar op een vaste 
dag naar de stembus om de Venlose gemeenteraad samen te stellen. Mensen met een 
Nederlandse nationaliteit, andere burgers uit de Europese Unie die in Venlo zijn gevestigd en 
buitenlanders die tenminste vijf jaar met een verblijfsvergunning in Venlo verblijven, mogen 
een stem uitbrengen. Tussentijds vinden er geen nieuwe verkiezingen plaats, alleen 
wanneer er op basis van herindeling een nieuwe gemeente wordt gevormd en er daardoor 
een nieuwe gemeenteraad moet worden gekozen.  
 
Op de stembiljetten voor de gemeenteraadsverkiezingen staan zowel de namen van 
plaatselijke afdelingen (van enkele) van de belangrijkste landelijke politieke partijen als de 
namen van gemeentelijke groeperingen. Door middel van bijvoorbeeld speciale 
verkiezingssites, verkiezingsborden, discussiebijeenkomsten en uitslagenavonden proberen 
de partijen burgers te overtuigen van hun ideologieën, standpunten en opvattingen. Het 
aantal stemmen voor een bepaalde fractie wordt omgezet naar een percentage van het 
totaal. Vervolgens wordt dit percentage weer vertaald naar een aantal van de in totaal 
negenendertig te verdelen zetels.  
 
De eerste belangrijke bezigheid van de nieuwgekozen gemeenteraad is het formeren en 
benoemen van een college van burgemeesters en wethouders (B&W). De grootste partij 
neemt het voortouw in deze zogenaamde college-onderhandelingen. De college 
onderhandelingen kunnen leiden tot een meerderheids- of afspiegelingscollege5. Indien 

gelijkgezinde fracties een meerderheid in de gemeenteraad hebben, bemachtigen zij ook 
een meerderheid van de wethoudersposten. Er wordt dan een meerderheidscollege 
gevormd. Het beleid dat zij voeren is enerzijds daadkrachtig en duidelijk, maar anderzijds 
hebben partijen die buiten het college staan weinig invloed. Indien het dagelijks bestuur van 
de gemeente in zekere mate een getrouwe afspiegeling van de gemeenteraad weergeeft, is 
er sprake van een afspiegelingscollege. Het grootste voordeel van deze collegevorm is dat 
alle belangrijke partijen in de beleidsvoering worden betrokken. Het grootste nadeel is dat 
het collegebeleid minder daadkrachtig en duidelijk is, omdat ze compromissen moet sluiten.  
 
Voor lidmaatschap van de gemeenteraad is vereist dat men ingezetene van de gemeente is, 
de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van kiesrecht (GemW, artikel 
10, lid 1). Een raadslid is niet tevens minister, staatssecretaris, lid van de Raad van State of 
van de Algemene Rekenkamer, nationale ombudsman, substituut-ombudsman, commissaris 
van de Koning, gedeputeerde, secretaris of griffier van de provincie, burgemeester, 
wethouder, lid van de rekenkamer, lid van de ombudscommissie of ambtenaar (GemW, 
artikel 13).   Volgens artikel 15 van de Gemeentewet, zie bron 2, moeten raadsleden ook 
voldoen aan een aantal andere eisen.  

Bron 2: Nederlandse Gemeentewet, artikel 15. 

                                                             
5  

Gemeente Renswoude (2016). Hoe wordt de gemeenteraad samengesteld? Geraadpleegd op 13 december 2016 op:  

 http://www.renswoude.nl/bestuur-organisatie/zo-werkt-de-gemeente_41618/item/hoe-wordt-de-gemeenteraad-samengesteld_369.html  

Gemeentewet, artikel 15 
1 Een lid van de raad mag niet:  

a. als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de gemeente of het gemeentebestuur dan wel ten 
behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;  

b. als gemachtigde in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;  
c. als vertegenwoordiger of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het met de gemeente aangaan van:  

1. overeenkomsten als bedoeld in onderdeel d;  
2. overeenkomsten tot het leveren van onroerende zaken aan de gemeente;  

d. rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende:  
1. het aannemen van werk ten behoeve van de gemeente;  
2. het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de gemeente;  
3. het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan de gemeente; 
4. het verhuren van roerende zaken aan de gemeente;  
5. het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de gemeente;  
6. het van de gemeente onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn 

onderworpen;  
7. het onderhands huren of pachten van de gemeente.  

        
2  Van het eerste lid, aanhef en onder d, kunnen gedeputeerde staten ontheffing verlenen. 
 

3 De raad stelt voor zijn leden een gedragscode vast.                                                 
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Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Venlo in 2014 brachten 39.379 (48,81%) van de 
80.675 kiesgerechtigden hun stem uit, waarvan 171 stemmen ongeldig werden verklaard en 
196 stemmen blanco waren6. In het onderstaande overzicht (bron 3) worden het aantal 
stemmen en de zetelverdeling van de gemeenteraad van Venlo na afloop van de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2014 weergegeven.  

 

Gemeenteraadsverkiezingen Venlo 2014 

coalitiefracties % 
stemmen zetels oppositiefracties % 

stemmen zetels 

VVD 18,74 8 Lokale Democraten 12,31 5 (4*) 

CDA 17,61 7 (8*) SP 11,70 4 

PvdA 16,12 6 (7*) D66  5,69 2 

VenLokaal  11,90 5 (4*) GroenLinks 4,32 2 

- - - Partij Groot Venlo 1,62 - 

coalitie  64,37 26 (27) oppositie 35,64 13 (12) 
 

Bron 3: Opkomst en zetelverdeling gemeenteraadsverkiezingen 2014 in Venlo. 
 

* Sinds de verkiezingen in maart 2014 hebben twee gemeenteraadsleden hun fractie verlaten en plaatsgenomen in 
een andere fractie. Zo ging een zetel van VenLokaal naar de PvdA en werd een zetel van de Lokale Democraten 
overgedragen aan het CDA.  
 
 

Het college van B&W in Venlo bestaat momenteel uit burgemeester Antoine Scholten (VVD) 
en zes wethouders: Stephan Satijn (VVD), mr. Jos Teeuwen (CDA), Vera Tax (PvdA), Wim 
van den Beucken (VVD), Hanno Lamers (CDA) en Ben Aldewereld (VenLokaal)7. Allen zijn 
afkomstig uit de coalitiefracties en dus beschikt de gemeente Venlo over een 
meerderheidscollege.  
 
De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats in 2018.  
 

1.2.2 Wat is het onderscheid tussen een verticale, hiërarchische, representatieve en 

 een horizontale, egalitaire, deliberatieve democratie? 

Een democratie, een volksheerschappij, is een bestuursvorm die burgers de macht geeft om 
een land te besturen. Haaks op de democratie staat een dictatuur, waarin één persoon op 
een ongerechtvaardigde wijze de macht over een land in zijn handen heeft. In de grote lijn 
bestaan er twee soorten democratie: een directe en een representatieve vorm.  
 
Directe en representatieve democratie 
De directe democratie refereert naar de bestuursvorm in de oude Griekse stadsstaat Athene.  
Individuele burgers beschikken over een rechtstreekse stem in wetgevings- en 
beslissingsprocessen en kunnen dus direct invloed uitoefenen op het bestuur. De wil van de 
meerderheid van de bevolking bepaalt de wetten in een land. Enerzijds lijkt deze 
bestuursvorm ideaal; iedere burger heeft immers directe invloed op het bestuur. Anderzijds 
leidt dit tot een groot gevaar: ondoordachte keuzes van de bevolking kunnen leiden tot 
inefficiënt en foutief beleid. Dit met dramatische ontwikkelingen tot gevolg. Bindende 
referenda, volksinitiatieven en volksvergaderingen zijn voorbeelden van direct democratische 
beslissingsprocessen, omdat het volk rechtstreeks invloed kan uitoefenen op de 
besluitvorming. 
 
 

                                                             
6  Databank Verkiezingsuitslagen (2016) Verkiezingsuitslagen Gemeenteraad 1918 - heden, 2014 - Limburg - Venlo. Geraadpleegd op 15 december 

 2016 op: 

 http://www.verkiezingsuitslagen.nl/Na1918/Verkiezingsuitslagen.aspx?VerkiezingsTypeId=3  
7
  Gemeente Venlo (2016) College van burgemeester en wethouders. Geraadpleegd op 15 december 2016 op: 

 https://www.venlo.nl/college-van-burgemeester-en-wethouders 
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De representatieve of parlementaire democratie ontstond als praktische oplossing bij 
explosieve bevolkingstoenamen, aangezien het haast onmogelijk is om alle burgers in alle 

besluitvormingsprocessen te betrekken. Door middel van verkiezingen stelt het volk voor 
beperkte tijd afgevaardigden aan die het volk ‒inderdaad‒ representeren en zich in plaats 
van het volk bezig houden met wetgevings- en beslissingsprocessen. In Nederland worden 
de zetels van het parlement of de gemeenteraad verdeeld op basis van evenredige 
vertegenwoordiging. Een ander kiesstelsel is bijvoorbeeld het districtenstelsel.  
 
Verticale en horizontale democratie 
In de loop der jaren heeft men vele beleidsmethoden voor de democratie ontwikkeld. In het 
rapport ‘Lerende overheid’ (2006)8 van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid 

(WRR) wordt gesproken over ‘twee tradities’ in het bestuur van de democratie: een 
horizontale en een verticale traditie. Bron 4 weergeeft een korte inleiding over deze tradities 
van politiek bestuur.  
 

 

Bron 4: Meurs, P.L. e.a. (2006), Lerende overheid. Pagina’s 54-55.  

 
Zoals in bron 4 vermeld wordt, verschillen de horizontale en verticale democratie in de 
manier waarop in en over politiek geargumenteerd wordt en in de manier waarop het 
politieke handelen geacht wordt te zijn georganiseerd.  
 
Over de verticale ‘traditie’ van de democratie stelt de WRR als kernvraag: ‘Onder welke 
condities hebben individuen de staat te gehoorzamen?’. Politiek heeft betrekking op de 
manier waarop de verhoudingen tussen burgers en de staat georganiseerd zijn. Daarbij staat 
het begrip ‘legitimiteit’ voorop. Er is sprake van formele ketens, waarin burgers optreden als 
kiezers, politici als volksvertegenwoordigers en de regering als het uitvoerende apparaat. In 
de constitutie staan alle verhoudingen tussen de partijen vastgelegd. Hierdoor ontstaat er 
een ware keten van verantwoording en delegatie, die zich ontwikkelt in een stelsel van 
principaal-agentrelaties. De principaal, de wetgever, is constitutioneel bevoegd om bindende 
besluiten te nemen en de agent, de uitvoerende macht, voert deze besluiten uit of maakt ze 
in naam van de principaal. Enerzijds is er sprake van machtsdelegatie, anderzijds van 
verantwoordingsplicht. De totale keten van delegatie en verantwoording, het complete 
netwerk van principalen en agenten, verzekert daarom dat wat de staat besluit een 
uitdrukking is van de wil van het volk (de kiesgerechtigden). Het zijn de constitutionele 
procedures die de basis vormen van legitiem politiek gezag. Voor de rol van politici betekent 
dit dat zij knopen doorhakken en wetten maken. Zij zijn machthebbend en moeten daarom 
gecontroleerd worden, wat leidt tot de keten van delegatie en verantwoording.  

                                                             
8  WWR (2006). Samenvatting ‘Lerende Overheid’:3. Verticale en horizontale traditie van politiek. Geraadpleegd op 17 december 2016 op: 

 http://www.wrr.nl/publicaties/samenvattingen/samenvatting-lerende-overheid/3-verticale-en-horizontale-traditie-van-politiek/ 

Voor de kwesties die in dit rapport behandeld worden is het echter zinvol om een onderscheid te maken tussen twee 
tradities die hier de ‘verticale’ en de ‘horizontale’ traditie zullen worden genoemd. Zij hebben diepe wortels in de 

geschiedenis van het politiek-theoretische denken en hebben in de loop van de tijd beide eigen, hedendaagse versies 
gekregen. De beide tradities verschillen in de manier waarop in en over politiek geargumenteerd wordt en in de manier 
waarop het politieke handelen geacht wordt te zijn georganiseerd. Zij komen met andere woorden beide met een eigen 

perspectief op de politiek en zijn met een eigen politieke praktijk geassocieerd. 
 
De verschillen tussen de beide tradities liggen primair op het vlak van de manier van stellen en de aanpak van problemen, 

niet in de politieke idealen of waarden die worden nagestreefd. Vrijheid, democratie en gerechtigheid zijn idealen die in 
beide tradities hooggehouden worden, al zal de precieze betekenis van de gebruikte termen verschillen en zullen de 
problemen die het realiseren van deze idealen in de weg staan op verschillende manieren worden gezien. In alle 

hoofdstromingen binnen de Nederlandse politiek zijn elementen van beide tradities terug te vinden. Het onderscheid tussen 
beide valt dus niet samen met het traditionele onderscheid tussen links en rechts. Dat geldt eveneens voor het in debatten 
van de afgelopen decennia veel gebruikte onderscheid tussen communitarisme en liberalisme (vgl. Viroli 1992; Skinner 

1990; Taylor 1997). Het onderscheid tussen beide tradities overlapt verder voor een belangrijk deel met het in de recente 
politicologische literatuur gebruikte onderscheid tussen government en governance (Pierre en Peters 2000). Van het 

laatstgenoemde begrip bestaan echter talrijke omschrijvingen. In veel gevallen staan daarbij nieuwe verhoudingentussen 

staat, markt en samenleving voorop. Het verschil in perspectief op de aard van politiek komt dan minder goed tot 
uitdrukking. Om die reden zal hier over het verschil tussen de verticale en de horizontale traditie worden gesproken.  
 

 



 
GEMEENTEPANELONDERZOEK 2017 

10 
 

Volgens de WRR staat er in het horizontaal-democratisch model een andere vraag centraal: 
‘Hoe is het mogelijk om in verscheidenheid samen te leven en gecoördineerd te handelen?’ 
De opvatting over politiek bestaat dus als de bestuursvorm, waarbij er nadrukkelijk rekening 
wordt gehouden met de diversiteit van belangen, meningen en ervaringen. De politiek zoekt 
naar een vorm van collectief handelen, waarin verschillen worden verzoend tot een 
algemeen belang. De opdracht van politici is om die diversiteit van belangen, meningen en 
ervaringen tot uitdrukking te brengen en samen te brengen tot een collectief belang, 
waardoor overleg en discussie mogelijk worden en uiteindelijk leiden tot redelijke en 
rechtvaardige beslissingen. De constitutionele procedures zijn niet bindend, omdat politici 
een inhoudelijke taak hebben. Ze moeten immers een beleid formuleren dat op voldoende 
instemming kan rekenen. De kwaliteit van het bestuur staat dus centraal. In tegenstelling tot 
de ‘verticale democratie’ is de rol van politici om nieuwe, collectieve samenlevingsvormen te 
ontwikkelen, waarin uiteenlopende belangen worden verzoend en beperkt tot een collectief 
belang. De WRR schetst de rol van politici binnen de horizontale ‘traditie’ als een creatieve 
kracht met specifieke deugden en wiens handelen juist wordt beperkt door de grondwet.  
 
Door de verschillende perspectieven in het verticale en het horizontale bestuursmodel 
komen andere politieke aspecten om de hoek kijken en worden uiteenlopende opvattingen 
van de politiek als centraal of bijkomend geacht.  
 
Hiërarchische en egalitaire democratie 
De democratie als hiërarchisch dan wel egalitair stelsel definiëren, kan nauw worden 
geassocieerd met de eerder beschreven concepten, respectievelijk de ‘verticale’ en de 
‘horizontale’ politiek.  
 
Het hiërarchische democratiemodel berust voornamelijk op de principaal-agentrelaties in de 
verticale ‘traditie’. Eerder zijn deze principaal-agentrelaties en de daarbij horende formele 
ketens van delegatie en verantwoording aan bod gekomen.   
 
Het sleutelwoord binnen het egalitarisme is ‘gelijkheid’. De egalitaire opvatting van 
democratie vertrekt vanuit de gedachte dat de maatschappij een inclusieve samenleving is, 
waarin alle mensen tot hun recht kunnen komen, ongeacht culturele achtergrond, seksuele 
voorkeur, geslacht, leeftijd of beperkingen. Iedere burger neemt op een gelijkwaardige wijze 
deel aan de democratie. Allen moeten voor zichzelf kunnen spreken zonder daarop 
afgerekend te worden. ‘Een ieder telt mee’ boven ‘ieder zijn deel’ en ‘direct’ boven ‘indirect’ 9. 

Binnen deze democratische opvatting sluit het begrip ‘participatiesamenleving’ goed aan. 
Minderheidsbelangen worden door de politiek zoveel mogelijk geïntegreerd in de 
besluitvorming. Er is sprake van integratieve besluitvorming. Het is belangrijk dat 
maatschappelijke rollen en posities tolerant en ononderscheiden zijn.   
 
Deliberatieve democratie 

De theorie achter de deliberatieve democratie veronderstelt dat politieke besluitvorming is 
gebaseerd op eerlijke en rationele discussies met burgerinbreng. Door de inbreng van 
verschillende standpunten en argumenten kan men een collectief belang stellen dat het 
publieke goed beschermt. Dit sluit aan bij horizontale democratiemodel. De kwaliteit van het 
besluitvormingsproces telt zwaarder dan de uitkomst van de beslissing. De uitkomsten van 
de politieke besluitvorming zijn gebaseerd op algemeen publiekelijk belang. Ze zijn 
voornamelijk gebaseerd op de menselijke redelijkheid en in mindere mate door politieke 
macht en wetten. Niet de uiteenlopende belangen staan centraal, maar de uitwisseling van 
informatie en motiveringen die verschillende perspectieven vertegenwoordigen. Het publieke 
belang weegt zwaarder dan het individuele belang, dat vaak gebaseerd is op vooroordelen.  

                                                             
9  Hendriks, F. (2006). Vitale democratie: theorie van democratie in actie. Amsterdam, Nederland: Amsterdam University Press.  

 https://books.google.nl/books?id=CxMUxkUxVoC&pg=PT53&lpg=PT53&dq=egalitaire+democratie&source=bl&ots=scRM1xTQtn&si  
g=frjcYnrkfm01XwOLjRi71rwi1o&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjlv7u9u_vQAhWKJMAKHefQDzYQ6AEIITAB#v=onepage&q=egalitaire%20democrati

e&f=false 
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Om tot een rechtvaardig democratisch proces te komen, zo geloven deliberatieven, zijn 
openbaarheid en publiciteit noodzakelijke voorwaarden. De discussies die uit deze 
voorwaarden voortvloeien, leiden volgens sommige theoretici tot een consensus. Anderen 
denken echter dat onenigheid zal blijven bestaan. Toch, claimen zij, zal het democratisch 
proces gestimuleerd worden, omdat discussie en overleg blijven voortbestaan door de 
onenigheid. Om het deliberatieve proces in goede banen te leiden, zijn duidelijke 
communicatierichtlijnen en argumentatienormen van wezenlijk belang.  
 
De deliberatieve democratie is voorstander van een inclusieve samenleving, waardoor een 
wijd spectrum van belangen, standpunten en argumenten behartigt wordt. Het gevolg 
hiervan is dat politieke besluiten een groot algemeen belang omvatten. Ze zijn daarom eerlijk 
en rechtvaardig.   
 
Overzicht 
In bron 5 wordt een overzicht van verschillende democratische modellen weergegeven.  

 

1.2.3 Welk onderscheid is er tussen ‘social trust’ en ‘political confidence’? 

Voor democratische modellen is belangrijk dat de maatschappij een dergelijk model begrijpt 
en ondersteunt. ‘Vertrouwen’ is dan ook een sleutelwoord in het proces dat de acceptatie 
van zulke systemen beschrijft. Om dit proces te illustreren, wordt er een onderscheid 
gemaakt tussen twee soorten vertrouwen: social trust of generalised trust en political 
confidence. Allereerst is het belangrijk om het begrip ‘vertrouwen’ nader te definiëren.  

 
Een definitie van vertrouwen wordt door Christiano Castelfranchi en Rino Falcone gegeven 
in hun essay ‘Social Trust: A Cognitive Approach’ 10. Vertrouwen is een mentale staat, een 
complexe houding van agent x ten overstaan van een andere agent y over het gedrag/de 
actie α voor het bereiken van resultaat (doel) g. Zie bron 6.  

Bron 6: C. Castelfranchi en R. Falcone (2015). Social Trust: A Cognitive Approach. Pagina 2. 
 

                                                             
10

  Castelfranch, C. en Falcon, R. (2015). Social Trust: A Cognitive Approach. Rome, Italië: Nationaal Onderzoeksinstituut voor  

 Psychologie. 

Democratische modellen 

verticaal hiërarchisch representatief 

Politiek heeft betrekking op de 
constitutionele manier waarop de 
verhoudingen tussen burgers en 
de staat georganiseerd zijn. 
Hierdoor ontstaan principaal-
agentrelaties. 

Binnen de politiek dient er een 
netwerk principalen en hun 
agenten, die steeds delegeren en 
verantwoording afleggen. Ook is er 
sprake van verhoudingen tussen 
burgers en de staat.  

Door middel van verkiezingen stelt 
het volk voor beperkte tijd 
afgevaardigden aan die het volk 
representeren en zich in plaats 
van het volk bezig houden met 
wetgevings- en 
beslissingsprocessen. 

horizontaal egalitair deliberatief 

Politiek is een bestuursvorm die de 
diversiteit van belangen, meningen 
en ervaringen tot uitdrukking te 
brengt en samen te brengt tot een 
collectief belang, waardoor overleg 
en discussie mogelijk worden en 
uiteindelijk leiden tot redelijke en 
rechtvaardige beslissingen. 

De opvatting die vertrekt vanuit 
een inclusieve samenleving, 
waarin politici integratieve 
besluiten nemen. Niet het individu, 
maar het collectief staat centraal.  

Politieke besluitvorming is 
gebaseerd op eerlijke en rationele 
discussies met burgerinbreng. 
Door de inbreng van verschillende 
standpunten en argumenten kan 
men een collectief belang stellen 
dat het publieke goed beschermt. 

 

Bron 5: Overzichtsschema van de democratische modellen in §1.2.2. 

Trust basically is a mental state, a complex attitude of an agent x towards another agent y about the behaviour/action 

relevant for the result (goal) g. 

 x is the relying agent, who feels trust; it is a cognitive agent endowed with internal explicit goals and beliefs;  

 y is the agent or entity which is trusted; y is not necessarily a cognitive agent. So 

 x trusts y about g/ and for g/ ; x trusts also “that” g will be true. 
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Social trust 
Sociaal vertrouwen, ofwel social trust, wordt in het essay van Castelfranchi en Falcone ook 

uitgebreid beschreven. De omschrijving in bron 6 is eenvoudig in te vullen. Sociaal 
vertrouwen is een reeks van mentale instellingen, houdingen en gedachtegangen van 
mensen in anderen/medemensen en hun gedrag, hun acties die relevant zijn voor het 
bereiken van een (individueel) resultaat of doel. In de context van het onderzoek: het 
vertrouwen van de maatschappij in de het gedrag, de beslissingen, de acties van de sociale 
instituten die relevant zijn voor het bereiken van een (collectief) doel. Juist het sleutelwoord 
‘sociale instituten’, niet per definitie hetzelfde als overheid, is belangrijk in de 
begripsomschrijving.  Dit is omdat de omschrijving van sociaal vertrouwen heeft een zeer 
groot raakvlak heeft met het begrip ‘political confidence’.  

 
Political confidence 
Politiek vertrouwen is, net als sociaal vertrouwen, gebaseerd op de gedachtegangen, ideeën, 
denkbeelden die men zich mentaal voor kan stellen ‒ specifiek ‒ over de politiek, het 
bestuur. Dit kan zich afspelen op zowel lokaal, nationaal als internationaal schaalniveau. 
Denk hierbij aan vertrouwen in de gemeenteraad, vertrouwen in ‘Den Haag’ of vertrouwen in 
de Europese Unie.  

1.2.4 Hoe leidt politiek vertrouwen tot politiek draagvlak in de samenleving? 

In het essay ‘Vertrouwen in overheidsbestuur’ 11 schrijven A. Korsten en P. de Goede over 
het politieke vertrouwen (political confidence) en de wijze waarop dit leidt tot een groter 

draagvlak voor de politiek in de samenleving. Er zijn, volgens het essay, meerdere theorieën 
over de correlatie tussen politiek vertrouwen en politiek draagvlak, waaronder een politieke 
verklaring, een institutionele verklaring, de factor media en de sociaalkapitaaltheorie. 
Onderstaand worden de theorieën stuk voor stuk nader uitgewerkt.  
 
Politieke verklaring 
Volgens deze politieke vertrouwenstheorie bestaat er een verband tussen de 
overheidsprestaties en het vertrouwen van de burgerbevolking in diezelfde overheid. Indien 
de economische omstandigheden in een land laag zijn en er bijvoorbeeld veel werkloosheid 
heerst, dan zal het vertrouwen in de overheid volgens deze theorie afnemen. Vice versa zal 
een goed presterende overheid (bijvoorbeeld goede zorgregelingen en weinig werkloosheid) 
kunnen rekenen op veel steun van de bevolking.  
 
Institutionele verklaring 
Deze theorie verklaart het vertrouwen in de politiek aan de hand van de institutionele 
inrichting van de democratie. Wanneer het politieke vertrouwen te wensen over laat, geloven 
de aanhangers van deze theorie dat bestuurlijke hervormingen of vernieuwingen de 
oplossing zijn voor de ontstane vertrouwenskloof. Bestuurders met een positief aanzicht 
onder de bevolking, een rationeel sterk handelend(e) parlement of  gemeenteraad en een 
populair kiesstelsel zorgen ervoor dat het burgervertrouwen in de politiek hoog is. Deze 
theorie verklaart de populariteit van de politiek aan de hand van het beeld dat institutionele 
elementen hebben gecreëerd bij de bevolking.  
 
Factor media 
Deze mogelijke verklaring voor het politieke vertrouwensvraagstuk refereert naar de polit ieke 
beeldvorming die de media in een land uitdragen. Burgers worden in hun overheidsoordelen 
beïnvloed door de berichten die de media publiceren. Als de media een positief beeld van de 
politiek schetsen, zijn burgers sneller geneigd om deze opvatting over te nemen in hun eigen 
politieke oordeel en daarmee het politieke vertrouwen hoog te waarderen. Andersom leiden 
negatieve berichtgevingen over de politiek en hun beslissingen tot een lager 
vertrouwensoordeel van burgers.  

                                                             
11  Korsten, A. en Goede, P. de (onbekend). Vertrouwen in overheidsbestuur. Schimmert, Nederland.   
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Sociaalkapitaaltheorie  
In zijn boek ‘Bowling Alone’ 12 (2000) publiceerde de Amerikaanse politicoloog Robert D. 

Putnam een hernieuwde visie op de sociaalkapitaaltheorie van negentiende-eeuws socioloog 
Durkheim. Zoals de naam al verraadt, worden het actief burgerschap en daarmee ook het 
politieke vertrouwen groter naarmate het sociaal kapitaal vergroot wordt. Sociaal kapitaal is 
een brede term die wordt gedefinieerd als alle overeenkomsten, algemeen geaccepteerde 
waarden en verstandhoudingen in de maatschappij die het voor individuen en groepen 
mogelijk maken om elkaar te vertrouwen en met elkaar om te gaan. Als het vertrouwen in de 
medemens en de deelname aan sociale netwerken teruglopen, daalt het burgerschap in een 
samenleving en daarmee ook het politieke vertrouwen. De boodschap van Putnam luidt 
daarom dat overheden het ontstaan en behoud van het sociaal kapitaal en daarmee ook de 
participatie van burgers in netwerken moeten stimuleren. Volgens de sociaalkapitaaltheorie 
zal het vertrouwen in de politiek dan toenemen.  

1.2.5 Waarom is er behoefte aan een versterking van de lokale democratie? 

Tussen september en december 2016 verschenen in diverse media meerdere schreeuwen 
om een vernieuwing van de democratie in zijn geheel; op zowel nationaal als lokaal niveau 
moet de schop in onze hedendaagse democratie.  
 

 
 
 

Volkskrant, september 2016 13 
 

 
Nederlands Genootschap van Burgemeesters, oktober 2016 14 

 

 
Metro, december 2016 15 

 
 
De kopjes van enkele (digitale) artikelen zijn duidelijk: de maatschappij verlangt naar een 
versterking van de (lokale) democratie. Maar waarom? 
 
Het eerste belangrijke motief om de (lokale) democratie te versterken, is om ervoor te zorgen 
dat de kloof tussen burgers en politiek kleiner wordt. Door de jaren heen is het politieke 
vertrouwen laag geweest en laag gebleven, met als gevolg dat burgers onbegrip hebben 
voor politici in de breedste zin van het woord. Onderzoek van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS)16 toont dit aan, zie bron 7. Het aandeel mensen (in procenten van de totale 

bevolking) met politiek vertrouwen is in de loop der jaren slechts minimaal toegenomen, zie 
ook bron 7.  
 

                                                             
12  Putnam, R. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Retrieval of American Community. New York, Verenigde Staten: Simon &  

 Schuster Inc.  
13  Wiemers, S. (2016). Nieuwe democratie is nodig én mogelijk. Geraadpleegd op 20 december 2016 op: 

 http://www.volkskrant.nl/opinie/nieuwe-democratie-is-nodig-en-mogelijk~a4374722/ 
14

  NGB (2016). Pleidooi voor nieuwe democratie. Geraadpleegd op 20 december 2016 op:  
 http://www.burgemeesters.nl/content/pleidooi-voor-nieuwe-democratie 
15  Umar, E. (2016). Democratie: meer, meer, meer! Geraadpleegd op 20 december 2016 op:  
 http://www.metronieuws.nl/columns/2016/12/democratie-meer-meer-meer 
16  CBS (2016). Vertrouwen in mensen, recht en politiek. Geraadpleegd op 20 december 2016 op: 

 http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80518ned&D1=3,11&D2=0&D3=15&D4=a&HDR=G1,T&STB=G2,G3&VW=T 
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Nederland: vertrouwen in politici  

rapportcijfer 2002 2004 2008 2010 2012 2014 

4.9 4.7 5.0 5.2 5.2 5.1 

aandeel 
mensen (%) 

2002 2004 2008 2010 2012 2014 

42 40 46 52 52 50 
 

Bron 7: Het politieke vertrouwen in Nederland (2002-2014). 

 
Het burgervertrouwen in de politiek over de periode 2002-2014 wordt steeds gewaardeerd 
met een onvoldoende. Het aandeel mensen met vertrouwen in politici lijkt vanaf 2004 toe te 
nemen, maar over tien jaar gemeten, is er slechts een gemiddelde toename van één procent 
per jaar waarneembaar. Daarmee lijkt het draagvlak voor lokale politici klein. In 2014 had 
slechts de helft van de bevolking vertrouwen in hun zelfgekozen volksvertegenwoordigers. 
Dit vertrouwen in de politiek moet hersteld worden en daarvoor zijn waardering en begrip 
noodzakelijk. Het lijkt daarom van wezenlijk belang dat de legitimiteit van de lokale politiek 
en daarmee de democratie versterkt moet worden.  
 
Ook de gemeente Venlo doet onderzoek naar het burgervertrouwen in het politieke bestuur 
van de gemeente. In de Rapportage Stadspeiling 201517 staan de meest recente gegevens 

die betrekking hebben op de relatie tussen de burger en de gemeente. Zo onderzocht de 
gemeente Venlo ook: ‘Hoeveel vertrouwen heeft u in de manier waarop uw gemeente wordt 
bestuurd?’ Het blijkt dat een ruime meerderheid (61%) neutraal (niet veel, maar ook niet 
weinig) is over het politieke vertrouwen in het gemeentelijk bestuur of daar geen mening over 
heeft (weet niet). Slechts een mager kwart (23%) van de ondervraagden geeft aan veel of 
heel veel vertrouwen te hebben in het stadsbestuur.  
 

Stadspeiling Venlo 2015 

 (heel) veel  
(%) 

neutraal of 
weet niet (%) 

weinig of 
geen (%) 

Hoeveel vertrouwen heeft u in de manier waarop uw gemeente 
wordt bestuurd? 23 61 16 

 

Bron 8: Onderzoeksresultaten Rapportage Stadspeiling 2015. 

 
Het tweede belangrijke motief om de (lokale) democratie te versterken, is omdat de 
hedendaagse maatschappij meer dan eens per vier jaar inspraak eist in de besluitvoering 
rondom zaken waar men in het dagelijks leven mee geconfronteerd wordt. In de Stadspeiling 
2015 heeft de gemeente Venlo daarom eveneens aandacht besteed aan mening van 
burgers over de mate van bestuurlijke inspraak die zij, de burgers, hebben. Een deel van de 
resultaten uit dat onderzoek  wordt weergegeven in bron 9.  
 

Stadspeiling Venlo 2015 

 (helemaal) 

oneens (%) 

neutraal of 

weet niet (%) 

(helemaal) 

eens (%) 

Inwoners en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en 
initiatieven te realiseren. 

17 60 23 

De gemeente betrekt inwoners voldoende bij haar plannen, 
activiteiten en voorzieningen. 

23 54 23 

De gemeente luistert naar de mening van haar inwoners.  25 53 22 
 

Bron 9: Onderzoeksresultaten Rapportage Stadspeiling 2015. 

 
Uit de Stadspeiling van de gemeente blijkt dat er op het gebied van politieke inspraak veel 
terrein te winnen valt. Veelal staan burgers neutraal tegenover de stellingen van de 
gemeente of ze hebben er geen mening over (weet niet). Minder dan één vierde (23%) van 
de ondervraagden is het (helemaal) eens met de stellingen en vindt dat er voldoende ruimte 

                                                             
17   Gemeente Venlo (2016). Rapportage Stadspeiling 2015. Zie pagina’s 48-49.  
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is om ideeën en initiatieven te realiseren. Ook vindt 23% dat de gemeente haar inwoners 
voldoende bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen betrekt. Slechts 22% uit het 
ondervraagdenpanel vindt dat de gemeente luistert naar de mening van de bevolking.  
 
In het Lokale Kiezersonderzoek 2016 (LKO 2016)18 werden de opvattingen over lokale 

participatie en democratie onderzocht. Enkele resultaten daarvan staan genoteerd in bron 
10. 
 

Lokaal Kiezersonderzoek 2016 

 oneens (%) 
neutraal of 

weet niet (%) 
eens (%) 

Er zijn op dit moment voldoende manieren voor burgers om 
duidelijk te maken wat hun mening is over de gang van zaken hier 
in de gemeente. 

18 46 36 

Over belangrijke beslissingen voor mijn gemeente moet vaker 
door alle burgers kunnen worden beslist in een referendum. 

15 34 51 

Burgers die dat willen, moeten vaker kunnen meedenken en 
meepraten over belangrijke beslissingen in mijn gemeente in 
bijvoorbeeld een burgerforum of stadsgesprek. 

5 31 64 

In mijn gemeente zouden meer beslissingen moeten worden 
overgelaten aan experts en deskundigen. 

12 54 34 

Ook als burgers meepraten over beleid moeten de uiteindelijke 
beslissingen worden genomen door de gemeenteraad. 

9 35 56 
 

Bron 10: Onderzoeksresultaten LKO 2016. 

 
Uit onderzoek van het LKO 2016 blijkt dat 64% van de kiezers negatief (oneens) of neutraal 
is over het aantal manieren voor burgers om hun mening te geven over de gang van zaken 
in de gemeente. Op dit gebied is er dus klaarblijkelijk een gebrek aan kennis. Daarnaast eist 
meer dan de helft van de burgers (51%) dat zij vaker inbreng hebben in de gemeentelijke 
besluitvoering. Ook zegt 64% van de burgers dat zij vaker moeten kunnen meedenken en 
meepraten over belangrijke beslissingen in de gemeente. Zij willen dus meer inspraak in de 
lokale democratie. Het merendeel (54%) staat volgens het LKO 2016 neutraal tegenover de 
inbreng van experts en deskundigen in de besluitvoering van de gemeente. Burgers eisen 
inbreng, maar toch vindt een overgroot deel dat de uiteindelijke besluitvorming moet worden 
gedaan door de democratisch gekozen gemeenteraad.  
 
Het is duidelijk dat de maatschappij verlangt naar versterking van de lokale democratie. De 
vraag blijft echter of dit zal leiden tot een toename van het political confidence en daarmee 

tot een toename van het lokaalpolitieke draagvlak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
18  Dekker, P. e.a. (2016). Democratie dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek. Zie pagina 35.  
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2. PRAKTIJKONDERZOEK 
In hoofdstuk 1 werd voldoende informatie vergaard om alle deelvragen van het onderzoek 
naar de relatie tussen een versterking van de democratie evident te kunnen beantwoorden. 
Het theoretisch onderzoek is daarmee afgerond. Echter, een eindconclusie is er natuurlijk 
nog niet. De hoofdvraag van het onderzoek dient nog beantwoord te worden. De 
theoretische kennis uit hoofdstuk 1 vormt de basis voor een praktijkonderzoek. Op basis van 
die onderzoeksresultaten zullen er gefundeerde eindconclusies worden gevormd en kunnen 
er aanbevelingen voor de gemeente Venlo worden geformuleerd.  Hoofdstuk 2 focust zich op 
het fundament en de uitvoering van het praktijkonderzoek. 

2.1 Conclusies deelvragen 

Het spreekt voor zich dat het praktijkonderzoek gebaseerd moet zijn op een sterke 
fundamentele feitenkennis over het subject. De resultaten van het theoretisch onderzoek 
vormen een solide basis voor het opstellen van een helder praktijkonderzoek. De resultaten 
van het theoretisch onderzoek (en daarmee de antwoorden op de deelvragen) worden in 
deze paragraaf in de vorm van conclusies beschreven. 
 
Evenredige vertegenwoordiging 
De Nederlandse representatieve democratie is ingedeeld volgens het kiesstelsel van 
evenredige vertegenwoordiging. Dit geldt voor zowel de nationale politiek als de lokale 
politiek. De volksvertegenwoordiging, de gemeenteraad, wordt eens per vier jaar gekozen 
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij iedere stemgerechtigde burger in feite zijn 
stem uitbrengt op een lokale politieke fractie. Deze procedure is wettelijk vastgelegd in de 
Gemeentewet en geldt vanzelfsprekend ook voor Venlo. Op basis van het inwoneraantal in 
de gemeente bestaat de gemeenteraad uit negenendertig lokale volksvertegenwoordigers, 
de gemeenteraadsleden. Het aantal stemmen per fractie wordt omgezet naar een gewonnen 
aantal zetels in de gemeenteraad. Om een meerderheid in de gemeenteraad te verkrijgen, 
worden coalities gevormd. De gemeenteraad, gedomineerd door de coalitie, vormt het 
gemeentelijk beleid en is daarmee verantwoordelijk voor de besluitvorming in de gemeente, 
in dit geval Venlo.  
 
Gebrek aan lokaal politiek draagvlak 
Toch kampt de gemeenteraad, notabene gekozen door de burgers zelf, met een gebrek aan 
draagvlak. Dit is problematisch, omdat de legitimiteit van de lokale bestuurders daarmee in 
twijfel wordt getrokken. Met alle gevolgen van dien. Het gebrek aan draagvlak ontstaat door 
twee voorname factoren. In de eerste plaats is er in Nederland sprake van een laag politiek 
vertrouwen. Over de periode 2002-2014 werd het politieke vertrouwen in Nederland 
gemiddeld gewaardeerd met een 5.0; een structurele onvoldoende. In de tweede plaats 
eisen burgers steeds meer inspraak. Uit het Lokaal Kiezersonderzoek 2016 blijkt dat veel 
burgers (64%) niet positief zijn over de kwantiteit van mogelijkheden waarop zij hun mening 
kunnen uiten over lokale maatschappelijke vraagstukken. Het merendeel van de burgers eist 
meer directe inspraak, bijvoorbeeld middels een referendum (51%) of een burgerforum of 
stadsgesprek (64%). Slechts een derde van de burgers (34%) ziet deskundige inbreng van 
experts in de politieke besluitvorming zitten. 
 
De cijfers zijn duidelijk: er heerst een cultuur van ontevredenheid over de lokale politiek. 
Burgers hebben weinig vertrouwen in de lokale volksvertegenwoordiging en eisen zelf meer 
directe inspraak. Maar nog altijd is het verband tussen laag politieke vertrouwen en een 
uitbreiding van de lokale democratie niet onderzocht. In het vervolg van dit document zal dit 
verband nader worden uitgewerkt.  
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Horizontaal boven verticaal  
Het beleid en de besluitvorming van de gemeenteraad kan op twee manieren worden 
ingedeeld: volgens het horizontaal democratisch model en volgens het verticaal 
democratisch model. In de horizontale democratische ‘traditie’, waar de Wetenschappelijke 
Raad voor Regeringsbeleid (WRR) van spreekt, wordt politiek gezien als een bestuursvorm 
die de diversiteit van meningen, ervaringen en belangen tot uitdrukking brengt en 
samenbrengt tot een collectief belang. Hierdoor ontstaat er ruimte voor discussie, wat 
uiteindelijk leidt tot redelijke en rechtvaardige beslissingen. Er is sprake van een inclusieve 
samenleving waarin ieder mens ondanks minderheidsverschijnselen of beperkingen zichzelf 
kan en mag zijn. De inbreng van de burger is belangrijk, omdat er hierdoor een grote 
diversiteit aan standpunten mee kan worden genomen in de besluitvorming. Haaks 
tegenover het horizontale democratiemodel, staat het verticale democratiemodel. Volgens dit 
model heeft politiek betrekking op de constitutionele manier waarop de verhoudingen tussen 
de burgers en de staat georganiseerd zijn. Ook is er sprake van principaal-agentrelaties, 
waarbij een netwerk van delegatie en verantwoording om de hoek komt kijken. De bevolking 
neemt genoegen met de afgevaardigden die ze eens per vier jaar kiezen.  
 
Uit diverse data blijkt dat de (Venlose) burger meer voelt voor een horizontale democratie; 
een democratie anno 2017, waarin hij vaker directe inbreng heeft in de lokale democratie. Zo 
blijkt uit de Stadspeiling die de gemeente Venlo in 2015 hield dat burgers ontevreden 
(negatief), neutraal of onwetend zijn tegenover de ruimte die zij krijgen voor de uitvoering 
van eigen initiatieven en ideeën (77%), de mate waarin zij betrokken worden bij plannen, 
activiteiten en voorzieningen (77%) en wijze waarop de gemeente luistert naar hun mening 
(78%). Deze cijfers zijn echter niet uniek in stedelijke gemeenschappen. Het Lokaal 
Kiezersonderzoek uit 2016 zet deze trend door. Opvallend is wel dat een ruime meerderheid 
van 56% wil dat de gemeenteraad blijft bestaan als bindend besluitvoeringsorgaan van de 
gemeente, ondanks dat men naar meer directe inspraak in het bestuur van de gemeente 
verlangt. Hieromtrent zijn er geen specifieke cijfers voor de gemeente Venlo.  
 
De Venlose burgers vragen dus om meer vertrouwen van de lokale politiek omtrent de 
verwezenlijking van hun eigen plannen, meer betrokkenheid en meer daadkracht van de 
gemeente. Kortom, de Venlose samenleving verlangt naar een daadkrachtig bestuur met 
een luisterend oor. Burgers willen meer inbreng, waarbij praten leidt tot discussies en 
discussies leiden tot oplossingen in naam van het algemeen belang. Dit past bij een 
horizontale, egalitaire en deliberatieve democratie.  
 
Vertrouwen 
De relatie tussen burgers en de staat is gebaseerd op langeafstandsvertrouwen. Ondanks 
dat de beide personen elkaar in de meeste gevallen niet kennen, geeft de burger de politicus 
toch zijn ‘stukje’ macht door een stem uit te brengen. Dit politiek vertrouwen, ook wel political 
confidence genoemd, is gebaseerd op gedeelde idealen en denkbeelden over het bestuur 

van bijvoorbeeld een land, gemeente of stad. Het is de taak van de politicus om dit 
vertrouwen uit te betalen met daden. Alleen op die wijze behoudt deze het vertrouwen en 
dus de stem van het volk.  
 
Vertrouwen bepaalt de mate van draagvlak voor de politiek en voor individuele politici. Er zijn 
een viertal theorieën die de mate van draagvlak voor de politiek en politici verklaren. De 
politieke vertrouwenstheorie beweert dat er een verband bestaat tussen overheidsprestaties 
en het vertrouwen van de bevolking in diezelfde overheid. De institutionele theorie verklaart 
het vertrouwen in de politiek aan de hand van de institutionele inrichting van de democratie. 
De factor media geeft een verklaring voor draagvlak aan de hand van de mediabeeldvorming 
over politiek in een land. Volgens de sociaalkapitaaltheorie bepalen de mate van actief 
burgerschap en het sociaal kapitaal het vertrouwen in politiek.  
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Volgens deze theorieën kunnen politici vertrouwen winnen en draagvlak ontwikkelen door 
achtereenvolgens verwachtingsvol te presteren, te voldoen aan de institutionele normen en 
waarden van de democratie, positieve beeldvorming in de media te creëren of het sociaal 
kapitaal en actief burgerschap te stimuleren. Ondanks dat de theorieën alle een andere kijk 
hebben op het verkrijgen van draagvlak zijn ze het erover eens dat vertrouwen ‒ en daarmee 
draagvlak ‒ een te stimuleren variabel is.  
 
Conclusies 
Uit het theoretisch onderzoek is gebleken dat er op zowel nationaal als lokaal schaalniveau 
weldegelijk sprake is van een gebrek aan draagvlak voor de politiek. Dit komt in de eerste 
plaats omdat het vertrouwen in politici met een onvoldoende gewaardeerd wordt. Ook eisen 
burgers steeds meer inspraak in zaken die betrekking hebben op hun directe leefomgeving 
en invloedssfeer. Burgers verlangen naar een daadkrachtige overheid met een luisterend 
oor. Echter, aan de horizon gloort hoop, want vertrouwen is een beïnvloedbare factor. En als 
het vertrouwen stijgt, dan zal het draagvlak voor politici ongetwijfeld toenemen. 

2.2 Onderzoeksopzet 

De conclusies van het theoretisch onderzoek zijn inmiddels afgeleid. Echter, om tot een 
relevante slotsom te komen, is het van belang dat deze resultaten worden gebruikt als 
fundament voor een stabiel en betrouwbaar praktijkonderzoek. Er zijn uiteraard verschillende 
onderzoeksopzetten te bedenken. In de basis ligt hier een keuze tussen een kwantitatief en 
een kwalitatief onderzoek. De probleemstelling in dit onderzoek betreft een                 
politiek-bestuurlijke kwestie, die gebaseerd is op een democratisch systeem van indirecte 
democratie. Binnen dit systeem zijn begrippen als ‘vertegenwoordiging’ en ‘algemene 
belangen’ van wezenlijk belang. Het spreekt daarom voor zich dat een kwalitatief onderzoek 
te weinig inzicht geeft in een maatschappelijk belang, waardoor er nauwelijks sprake is van 
representatie van de gehele gemeente Venlo. In een kwantitatief onderzoek wordt er wel 

rekening gehouden met deze zaken. De keuze voor een kwantitatief onderzoek is daarom 
logisch en verantwoordbaar. En daarmee is de eerste stap gezet in de ontwikkeling van het 
praktijkonderzoek.  
 
Een enquêteonderzoek biedt voldoende mogelijkheden om een representatieve afspiegeling 
van de populatie (het inwoneraantal van de gemeente Venlo, ongeveer 100.000) te 
weergeven.  Om valide conclusies te kunnen trekken, moet de steekproefgrootte bij een 
betrouwbaarheidsgehalte van negenennegentig procent (99%) volgens de AOM 
Steekproefcalculator19 ten minste 659 respondenten bevatten. Om aan deze norm te kunnen 
voldoen, is de hulp van het gemeentepanel van de gemeente Venlo ingeroepen. In 
samenwerking de gemeente Venlo is een enquêteonderzoek opgesteld dat is gebaseerd op 
de onderzoeken die in het theoretisch onderzoek aan bod zijn gekomen. Tevens is daarbij 
rekening gehouden met de doelstelling van het onderzoek, die het verband tussen politiek 
draagvlak en de mate van democratie aanduidt. Op deze manier biedt het onderzoek kansen 
met betrekking tot het doen van relevante aanbevelingen voor de gemeente Venlo.  
 
Toch moet er enige nuance worden aangebracht in het enquêteonderzoek, aangezien alle 
leden van het gemeentepanel zichzelf vrijwillig aangemeld hebben. Zij zijn daarom niet at 
random gekozen, waardoor er binnen de steekproef enige afwijking op kan treden ten 
opzichte van een geheel gelote groep respondenten. Desalniettemin biedt het 

                                                             
19  De AOM Steekproefcalculator is naar eigen zeggen de ‘populairste steekproefcalculator van Nederland’ voor marktonderzoek. De  

  calculator gaat uit van een ingewikkelde formule, die gebaseerd is op factoren als populatiegrootte, betrouwbaarheid en        
 nauwkeurigheid of foutmarge. Bij de berekening van een valide steekproefgrootte voor dit onderzoek is uitgegaan van een  
 reguliere steekproefmarge van 5%, een populatie van 100.000 en gebruikelijke uitkomstverwachting van 50. Hieruit volgt dat de  
 steekproefgrootte bij een betrouwbaarheidsniveau van 99% 659 respondenten betreft. Zie ook de website van de AOM  
 Steekproefcalculator: 

 http://www.allesovermarktonderzoek.nl/Steekproef-algemeen/steekproefcalculator#Depopulairstesteekproefcalculatorvannederland 
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gemeentepanel een zeer grote groep respondenten die deelnemen in de steekproef, 
waardoor er echter toch sprake is van een valide en betrouwbaar onderzoek.  
 
De enquêtevragen voor het gemeentepanel zijn weergegeven in bijlage 2.  

2.3 Hypothesen 

Alle enquêtevragen zijn zorgvuldig opgesteld en gecontroleerd in samenwerking met de 
gemeente Venlo op het gebied van onderzoek en statistiek. De meeste vragen zijn 
gebaseerd op gegronde onderzoeken (al dan niet uitgevoerd door de gemeente Venlo) die 
eerder aan bod kwamen in het theoretisch onderzoek. Daarom zijn er bij voorbaat over een 
groot aantal vragen voorspellingen te doen. De onderzoekshypothesen per enquêtevraag 
komen hieronder aan bod.  De cijfers in de tekst verwijzen naar de enquêtevragen die in 
bijlage 2 genoemd worden. Niet alle hypothesen zijn gebaseerd op feiten of kunnen (nog) 
niet worden onderbouwd met feiten, omdat er bij de gemeente Venlo (lokale schaal) of op 
nationale schaal nauwelijks tot geen cijfers bekend zijn over het vertrouwen in het bestuur.  
 
Aangenomen wordt dat de mate van vertrouwen in het bestuur van de stad om in grote lijnen 
overeenkomt met de uitkomsten van de Stadspeiling 2015 (1). Daarin stelden veel 
respondenten dat ze neutraal zijn of geen mening hebben ten opzichte van het vertrouwen in 
het stadsbestuur. Ook waardering van de wijze waarop de gemeente Venlo inwoners en 
organisaties betrekt en samenwerking zoekt, zal naar verwachting vrijwel identiek zijn aan de 
resultaten van de Stadspeiling 2015 (2). Het gemiddelde rapportcijfer was toen een 5,9.  
 
Verwacht wordt dat veel burgers ‒ net als bij de mate van vertrouwen in het stadsbestuur ‒ 
neutraal zijn of geen mening hebben over de mate waarin zij trots zijn op het stadsbestuur 
(3a). Op basis van cijfers in de Conceptrapportage bestuur van de stad  

20 uit de periode 
2003-2007 wordt de interesse in de lokale politiek als volgt ingeschat: 35% (zeer) veel 
interesse, 40% neutrale interesse, 20% (zeer) weinig interesse en 5% heeft geen mening 
(3b). Toch zullen naar verwachting veel mensen het oneens zijn met de vraag of er in de 
lokale politiek van Venlo mensen zoals zij zitten, omdat het imago van de politiek in de loop 
der jaren afgenomen is (3c). In het verlengde hiervan, wordt er verwacht dat het vertrouwen 
in goed bestuur van de stad veelal gewaardeerd zal worden als ‘neutraal’ of ‘oneens’ (3d). 
De huidige problematiek zorgt er echter wel voor dat burgers meer/vaker willen meepraten 
(3e) en meebeslissen (3f) over belangrijke beslissingen van de gemeente Venlo. Met 
principes als redelijkheid en inlevingsvermogen in het achterhoofd lijkt het haast onwerkelijk 
dat burgers van gemeenteraadsleden verwachten dat zij strikt moeten handelen volgens de 
wet (3g).  
 
Vragen 4a tot en met 4d zijn gebaseerd op vragen uit de Stadspeiling 2015 en het Lokaal 
Kiezersonderzoek 2016. Verwacht wordt dat daarom de resultaten van de eerder genoemde 
onderzoeken en het praktijkonderzoek overeenkomen. Het komt er dus op neer dat burgers 
vinden dat de gemeenteraad bindende beslissingen maakt, zelfs met inbreng van burgers 
(4a). Ook lijkt het erop dat het merendeel van de burgers vindt dat de gemeente Venlo haar 
burgers voldoende inlicht over haar plannen (4b). Echter, burgers weten niet precies 
(‘neutraal’ of ‘geen mening’) hoe zij hun mening en wensen over de gang van zaken in de 
gemeente duidelijk kunnen maken (4c). De verwachting is daarom dat burgers neutraal zijn 
of geen mening hebben over de mate waarin de gemeente Venlo naar de mening en wensen 
van de Venlose gemeenschap luistert (4d). Vragen 4e en 4f hebben een relatie met de 
vragen bij punt 5. Deze vragen zijn nog nooit gesteld in eerdere onderzoeken.  
Het volgende blokje enquêtevragen (net als vragen 4e en 4f) hebben betrekking op de 
politieke vertrouwenstheorieën die in paragraaf 1.2.4 genoemd worden. Zij geven het 
verband aan tussen politiek vertrouwen en de mate van politiek draagvlak in de samenleving. 
Anders gezegd: op basis van de resultaten van deze vragen kan worden vastgesteld onder 

                                                             
20  Gemeente Venlo (2007). Conceptrapportage bestuur van de stad. Venlo (Nederland).  
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welke omstandigheden de Venlose gemeenschap haar gemeenteraadsleden het meest 
vertrouwen. De resultaten van deze vragen bieden voor (lokale) politici mogelijkheden om 
zich te profileren in de Venlose samenleving en daarmee het draagvlak voor de lokale 
politiek te vergroten. Aangezien er op deze specifieke wijze nog geen onderzoek is gedaan 
naar het vertrouwen in het bestuur van de stad, is het lastig om voorspellingen of andere 
uitspraken te formuleren. Wel lijken bepaalde scenario’s meer voor de hand liggend dan 
andere. Zo klinkt het redelijk dat het vertrouwen in gemeenteraadsleden vergroot wordt, 
wanneer zij hun verkiezingsbeloften nakomen (5a), naar verwachting handelen (5b), positief 
in de media staan (5d) en/of actief burgerschap vertonen en promoten (5e). Het lijkt echter 
minder vanzelfsprekend om te denken dat het vertrouwen van burgers in 
gemeenteraadsleden toeneemt, wanneer zij (uitsluitend) hun wettelijke taken nakomen (5c) 
of strikt handelen volgens de wet (5g). De relatie tussen bereikbaarheid, bijvoorbeeld via 
sociale media,  en burgervertrouwen in lokale politici is moeilijk in te schatten (5f). Er wordt 
daarom over deze stelling geen voorspelling gedaan.  
 
In de laatste twee grote vragenblokken van de enquête wordt er specifiek onderzoek gedaan 
naar het verband tussen een uitbreiding van de lokale democratie en het vertrouwen in en 
het draagvlak van de lokale politiek in Venlo. Een van de conclusies uit het theoretisch 
onderzoek is dat politiek vertrouwen en politiek draagvlak twee nauw verbonden begrippen 
zijn. Naar verwachting bevestigen de resultaten van vragenblok 5 deze conclusie. Het is 
daarom gerechtvaardigd en logisch om de enquêtevragen van dit blok te stellen in een ‘Ik 
zou meer vertrouwen hebben in de lokale politiek, als...’-vorm, gevolgd door mogelijke 
maatregelen die de lokale democratie zouden kunnen uitbreiden. Op die manier zal blijken 
welke manieren van lokaal-democratische uitbreiding het meest leiden tot politiek 
vertrouwen. De resultaten van dit vragenblok verschaffen daarom inzichten over de meest 
effectieve wijzen om het politiek draagvlak in de gemeente Venlo te vergroten. Het is 
ontzettend onvoorspelbaar welke democratische uitbreidingsvormen op de meeste steun 
kunnen rekenen van de Venlose gemeenschap. Er is daarom besloten om geen hypothesen 
op te stellen voor de resultaten van de vragen 6a tot en met 6e en 7a tot en met 7d; een 
logische en verantwoordbare keuze.  
 
Tot slot vraagt de enquête nog enkele personalia van de respondenten. Niet per definitie 
noodzakelijk voor een goede afsluiting van het onderzoek, maar wel interessant, omdat er op 
die manier wellicht een paar opvallende trends aan het licht kunnen komen. Naar 
verwachting zal de man-vrouwverhouding om en nabij gelijk zijn (8). Wel is het aannemelijk 
dat de leeftijdsopbouw van de onderzoekspopulatie scheef zal zijn, omdat voornamelijk 
burgers met een hogere leeftijd enerzijds de tijd hebben om de enquêtevragen te 
beantwoorden en anderzijds zich vaker interesseren voor bezigheden als het lidmaatschap 
van het gemeentepanel (9). De verwachting is dat alle vier de stadsdelen21 ongeveer 

gelijkmatig vertegenwoordigd zijn in de enquête. Overige opmerkingen zullen steeds 
individueel behandeld worden en al naar gelang van de bruikbaarheid van de opmerking bij 
de conclusies van het praktijkonderzoek betrokken worden (10).  
 
De enquêtevragen zijn zorgvuldig samengesteld met behulp van professionals van de 
gemeente Venlo op het gebied van onderzoek en statistiek. Hun bijdrage aan het 
praktijkonderzoek is daarom zeer waardevol. Dank! 

2.4 Onderzoeksresultaten 

Het enquêteonderzoek ‘vertrouwen in het lokaal bestuur’ stond open van 23 januari tot en 
met 1 februari 2017. In die tijd completeerden 742 van de in totaal 1124 respondenten van 
het gemeentepanel Venlo, zo’n 66,0%, de online enquête van vierendertig vragen. Daarmee 
voldoet dit praktijkonderzoek aan de norm van de AOM Steekproefcalculator en geeft het 
onderzoek dus valide resultaten. 

                                                             
21  Stadsdelen in de gemeente Venlo: 1. Venlo, 2. Blerick, Boekend en Hout-Blerick, 3. Tegelen, Steyl en Belfeld en 4. Arcen, Velden en Lomm.  



 
GEMEENTEPANELONDERZOEK 2017 

21 
 

Aanvankelijk begonnen 821 respondenten aan vraag één van de enquête, waardoor duidelijk 
wordt dat 79 respondenten de vragenlijst niet volledig hebben ingevuld en zijn afgehaakt. 
Enerzijds duidt dit erop dat de enquête wellicht te lang is, anderzijds geeft een lange 
vragenlijst mogelijkheden tot breed onderzoek, waardoor de resultaten zeer duidelijk en 
valide zijn. En andere mogelijke verklaring voor het aantal respondenten dat de enquête niet 
afgemaakt heeft, is het feit dat er zo’n veertig respondenten (die de vragenlijst wel volledig 
invulden) aangaven dat zij bepaalde vragen onleesbaar of onduidelijk vonden door de 
achtergrond van het vragenformulier. Omdat niet alle respondenten de vragenlijst volledig 
hebben ingevuld, kan dit foutieve aannames geven bij specificaties naar geslacht, leeftijd 
en/of woonplaats (stadsdeel). Ook de man-vrouwverhouding binnen het gemeentepanel is 
scheef: 701 mannen, 400 vrouwen en 23 burgers waarvan het geslacht onbekend is. Om die 
redenen worden er geen of slechts enkele voorzichtige conclusies gedaan op basis van de 
eerder genoemde specificaties. Toch wordt het aantal respondenten, dat de vragenlijst 
volledig ingevuld heeft, voor de volledigheid uitgelicht naar specificatie van hun geslacht 
(bron 11), woonplaats (bron 12) en leeftijd (bron 13).  
 

  
 

Bron 11: Respondenten  naar  geslacht (%).         Bron 12: Respondenten  naar  woonplaats (%). 
  

 
 

Bron 13: Respondenten  naar  leeftijd (%). 

2.4.1 Representativiteit 

Uit de grafische weergaven in bron 11 tot en met 13 valt af te lezen dat meeste 
respondenten mannen tussen 50 en 69 jaar zijn, die woonachtig zijn in Venlo. Al hoewel de 
steekproefgrootte in principe valide is, moet er genuanceerd worden dat de werkelijke 
verhouding tussen mannen en vrouwen in Venlo ongeveer half-om-half is. Desalniettemin 
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zijn de respondenten van het enquêteonderzoek op een representatieve wijze 
vertegenwoordigd wat woonplaats (verdeeld over vier stadsdelen) betreft. Raadpleeg 
hiervoor bron 14. Op basis van de leeftijdsopbouw van de gemeente Venlo moet gesteld 
worden dat het aantal 15- tot 29-jarigen ondervertegenwoordigd is. Het aantal 50- tot 69-
jarigen is daarentegen relatief oververtegenwoordigd. Zie ook bron 15. Het gebrek aan 
jongeren binnen het gemeentepanel is een verklaring voor de representatieve verschillen. De 
ontstane procentuele discrepanties tussen de werkelijkheid en de  steekproef zijn echter 
wellicht verwaarloosbaar. Immers iedere mening telt. Al met al mag dus gesteld worden dat 
dit onderzoek niet alleen valide, maar ook redelijk representatief is.  
 
In het vervolg zullen de inhoudelijke resultaten van het onderzoek en de daaraan verbonden 
aanbevelingen voor de gemeente Venlo nader toegelicht worden.  
 

Representativiteit o.b.v. woonplaats (stadsdeel) 

1 
Gemeente Venlo 

(totaal) 
Venlo 

Blerick, Boekend 
en Hout-Blerick 

Tegelen, Steyl 
en Belfeld 

Arcen, Velden en 
Lomm 

2 100.371 39.993 27.380 24.464 8.534 

3 100% 39.8% 27.3% 24.4% 8.5% 

4 100% 41.4% 26.5% 22% 10.4% 

1. Woonplaats, 2. Inwoneraantal, 3. Werkelijk percentage inwoners t.o.v. het 
gemeentetotaal en 4. Steekproefpercentage inwoners t.o.v. het totaal. 

 

Bron 14: Representativiteit van de enquête op basis van inwoneraantal.  

 

Representativiteit o.b.v. leeftijdscategorieën 

 
Leeftijdscategorie 
15 - 29 jaar 30 - 39 jaar 40 - 49 jaar 50 - 59 jaar 60 - 69 jaar 70+ jaar 

Gemeente 
Venlo* 

17.016 
19,9% 

11.581 
13.6% 

13.938 
16,3% 

15.496 
18,2% 

13.756 
12,1% 

13.536 
15,9% 

GP 2017** 3,8% 7,8% 12,7% 27,5% 31,1% 17,1% 
* Het percentage is berekend door het aantal inwoners van de gemeente Venlo in de betreffende leeftijdscategorie te delen 

door het totaal aantal 15+-jarigen in de gemeente Venlo (namelijk 85.323), maal honderd.   
** Het percentage is gebaseerd op de onderzoeksresultaten die zijn weergegeven in bron 13.  

 

Bron 15: Representativiteit van de onderzoeksresultaten op basis van leeftijdscategorieën. 
 

4.2.2 ‘Vertrouwen in het bestuur’: resultaten 

Vragen 1 en 2 
Het vertrouwen in de manier waarop de gemeente Venlo wordt bestuurd, is in dit onderzoek 
vergeleken met de resultaten van de Stadspeiling 2015. Opvallend is dat in het recente 
onderzoek veel meer respondenten een mening hadden over het vertrouwen in het bestuur 
van de gemeente. De meeste respondenten, ongeveer de helft, bleven neutraal ten opzichte 
van de vraagstelling. Een kleine dertig procent had weinig of nauwelijks tot geen vertrouwen 
in het bestuur van de gemeente Venlo. Over het algemeen zijn de inwoners van de 
gemeente Venlo neutraal ten opzichte van het vertrouwen in het bestuur van de gemeente, 
met daarbij een lichte negatieve afwijking.  
Ook de numerieke waardering voor de wijze waarop de gemeente Venlo inwoners en 
organisaties betrekt en de samenwerking zoekt bij de totstandkoming en uitvoering van 
beleid wordt valt relatief laag uit: gemiddeld 5,54. Er mag dus gesteld worden dat burgers in 
de gemeente Venlo niet al te optimistisch zijn over het bestuur en de totstandkoming en 
uitvoering van beleid.  
 
Alle gegevens zijn verwerkt in bronnen 16 en 17. 
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Bron 16:  

‘Hoeveel vertrouwen heeft u in de wijze waarop uw gemeente wordt bestuurd?’ Antwoorden zijn gegeven in percentages van 
het totaal (100%). Enquêtevraag 1. 
 

 
 

Bron 17:  
‘Hoe waardeert u de wijze waarop uw gemeente inwoners en organisaties betrekt en de samenwerking zoekt bij de 
totstandkoming en uitvoering van het beleid?‘ Antwoorden zijn gegeven in percentages van het totaal (100%). Enquêtevraag 2. 
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Vragenblok 3 
Ook heerst er onder de bevolking nauwelijks een gevoel van trots over het gemeentebestuur: 
amper één op de tien respondenten geeft aan (heel) trots te zijn op het bestuur van hun 
gemeente. Opvallend is echter wel dat het merendeel van de ondervraagden (60,8%) 
aangeeft (zeer) geïnteresseerd te zijn in de lokale politiek van de gemeente Venlo en dat 
39,6% van de respondenten vindt dat de gemeenteraadsleden net zulke gewone mensen 
zijn als de andere burgers. In die zin wordt er niet zo zeer negatief gedacht over het bestuur 
van de gemeente. Verder is het opmerkelijk dat respondenten bij vraag 1 over het algemeen 
aangaven dat ze lichtelijk negatief gestemd waren over de wijze waarop de gemeente 
bestuurd wordt, maar vervolgens 45,5% van de respondenten aangeeft het (helemaal) eens 
te zijn met de stelling ‘Ik vertrouw erop dat het gemeentebestuur de gemeente Venlo goed 
bestuurt’. Zie ook bron 18. Toch wil ruim één op de drie inwoners met de gemeente in 
gesprek om mee te denken en mee te praten (34,5%) of mee te beslissen (38,6%) over 
belangrijke zaken omtrent het bestuur. Ook merkte het merendeel van de respondenten 
(71,9%) op dat gemeenteraadsleden strikt moeten handelen volgens de wet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bron 18:  

‘Ik vertrouw erop dat het 
gemeentebestuur de gemeente 
Venlo goed bestuurt.’ 

Antwoorden zijn gegeven in 
percentages van het totaal (100%). 
Enquêtevraag 3d. 

 

Vragenblok 4 
Bijna drie van de vier burgers (74,1%) vindt dat uiteindelijke beslissingen moeten worden 
genomen door de gemeenteraad, zelfs wanneer burgers meepraten over het beleid. Dit 
wordt geïllustreerd in bron 19. Veertig procent van de ondervraagden vindt dat de gemeente 
Venlo haar inwoners onvoldoende inlicht over haar plannen. 39,5% is neutraal over de mate 
van informatievoorziening door de gemeente of heeft er geen mening over. De resterende 
20,5% is wel tevreden over de inlichtingen van de gemeente Venlo. Over de manier waarop 
inwoners hun mening en wensen over de gang van zaken in de gemeente duidelijk kunnen 
maken, heerst er verdeeldheid onder de respondenten: één derde is ontevreden (34,9%), 
één derde is neutraal of heeft geen mening (32,0%) en één derde is wel tevreden (33,1%). 
Slechts zo’n 6,9% van de inwoners vindt dat de gemeente Venlo naar hun mening en 
wensen luistert. In de Stadspeiling 2015 was dit zo’n 22%. De Venlose gemeenschap is ook 
relatief negatief ten opzichte van gemeenteraadsleden: slechts 4,1% van de ondervraagden 
vindt dat zij hun verkiezingsbeloften nakomen en 11,2% vindt dat zij handelen naar 
verwachting.  
 

Ook als burgers meepraten over beleid moeten de uiteindelijke 
beslissingen worden genomen door de gemeenteraad. 

 oneens 
neutraal of 

geen mening 
eens 

Lokaal Kiezersonderzoek 2016 9 35 56 

Gemeentepanel 2017 13,5 12,3 74,1 
 

Bron 19: ‘Ook als burgers meepraten over beleid moet de uiteindelijke beslissingen worden 
genomen door de gemeenteraad.’ Antwoorden zijn gegeven in percentages van het totaal (100%). 

Enquêtevraag 4a. 
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Vragenblok 5 
In dit vragenblok staan stellingen over het vertrouwen in lokale politici (gemeenteraadsleden) 
centraal. De meeste respondenten zullen meer vertrouwen hebben in gemeenteraadsleden 
wanneer zij hun verkiezingsbeloften (83,9%) en wettelijke taken (79,6%) nakomen. Verder 
denkt het merendeel de gemeenteraadsleden meer te vertrouwen wanneer zij strikt handelen 
volgens de wet (64,4%), eenvoudig bereikbaar zijn (58,0%), naar verwachting handelen 
(56,9%) en actief burgerschap vertonen en promoten (55,1%). Vier van de tien burgers vindt 
gemeenteraadsleden betrouwbaarder wanneer zij positief in de media staan (40,4%). De 
bovenstaande gegevens zijn verwerkt in bron 19. 

 
Bron 19: ‘Ik vertrouw gemeenteraadsleden meer, wanneer zij...’ Steeds is het percentage respondenten dat ‘eens’ en ‘helemaal 
eens’ antwoordde weergegeven. Antwoorden zijn gegeven in percentages van het totaal (100%). Enquêtevragenblok 5. 

 
Vragenblokken 6 en 7 
In deze vragenblokken staan stellingen over democratische uitbreidingsvormen centraal, die 
mogelijk het vertrouwen in het bestuur en de gemeenteraad kunnen vergroten. De meeste 
respondenten (60,5%) waren positief over het voorstel om deskundigen of burgers relevante 
ervaring per onderwerp plaats te laten nemen in de gemeenteraad in plaats van een 
gemeenteraadslid. Ook staat een meerderheid van de ondervraagden (53,2%) positief 
tegenover raadplegende referenda. Slechts een fractie minder positief (47,8%) waren de 
ondervraagden over beslissende referenda of volksinitiatieven. Veel respondenten waren 
ook positief over een gekozen jury (40,0%) en over de tweede gemeenteraad met gelote 
burgers (36,3%) die beide per onderwerp bindende adviezen uitbrengen aan het 
gemeentebestuur. Onder de burgers van Venlo is er minder draagvlak voor e-Democracy   
en een democratisch verkozen burgemeester. Respectief 29,8% en 29,2% van de 
respondenten gaf aan voorstander te zijn van deze democratische uitbreidingsvormen. Voor 
twee voorstellen was er sprake van gering draagvlak. Slechts 21,1% van de ondervraagden 
geeft aan open te staan voor een gelote jury die per onderwerp bindende adviezen uitbrengt 
aan het gemeentebestuur. Gelote gemeenteraadsleden zijn in Venlo niet welkom: maar 8,5% 
van de burgers is voorstander van een deels gelote in plaats van verkozen gemeenteraad. Al 
met al is de mening van de Venlose gemeenschap verdeeld wat betreft de verschillende 
democratiseringsvoorstellen. Een overzicht van de bovenstaande resultaten is weergegeven 
in bron 20. 
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Bron 20: ‘Ik zou meer vertrouwen hebben in de lokale politiek, als...’ Steeds is het percentage respondenten dat ‘eens’ en 

‘helemaal eens’ antwoordde weergegeven. Antwoorden zijn gegeven in percentages van het totaal (100%). 
Enquêtevragenblokken 6 en 7. 
 

2.4.3 ‘Vertrouwen in het bestuur’: opmerkingen van respondenten 

Een groot deel van de respondenten spreekt middels hun opmerkingen een gevoel van 
ontevredenheid uit over de gemeenteraad en de rest van het stadsbestuur. Voorbeelden van 
knelpunten zijn bijvoorbeeld de problemen rondom parkeergarages in Venlo centrum, het 
project bij het kazerneterrein in Blerick en de plannen voor een kabelbaan over de Maas 
tussen Blerick en Venlo. De gemeente Venlo, zo stelt een aantal respondenten, verspilt 
financiële middelen door bepaalde projecten, waar weinig draagvlak voor is binnen de 
gemeenschap, door te zetten. Een veel genoemd voorbeeld hiervan is de kabelbaan tussen 
Venlo en Blerick. Door het uitvoeren van projecten met weinig draagvlak in de samenleving 
neemt het vertrouwen in de lokale politiek af.  
 
Met name inwoners van dorpen in de gemeente Venlo geven aan dat zij het gevoel hebben 
dat de gemeente Venlo vooral investeert in projecten ter vernieuwing van Venlo als stad en 
het stadscentrum. Genuanceerd moet worden dat de gemeente Venlo enigszins verplicht is 
om ten tijde van migratie naar grote steden en het Randstadgebied stevig te investeren in de 
ontwikkeling van Venlo als stad om de regio Venlo in zijn geheel aantrekkelijk te maken en te 
houden voor toekomstige generaties. Alleen deze manier van stedelijke vernieuwing biedt 
perspectief voor het voortbestaan van Venlo als een aantrekkelijke regio voor jong en oud 
met voldoende woon-, werk-, natuur- en recreatiemogelijkheden. Echter, stadsvernieuwing 
heeft ook keerzijden. Dit wordt onderstreept door het achtergestelde gevoel dat veel burgers  
uit de rurale gebieden van de gemeente hebben. Door zaken als achterstallig onderhoud en 
het gebrek aan gemeentelijke opruimwerkzaamheden verliezen de burgers in de dorpen 
rondom Venlo het vertrouwen in de lokale politiek van Venlo. Het draagvlak voor de 
gemeenteraadsleden neemt daardoor af.  
 
Ook maakt een groot aantal respondenten een opmerking over het gebrek aan transparantie, 
duidelijkheid en goede communicatie omtrent de plannen en de genomen besluiten van de 
gemeente Venlo. Burgers krijgen de indruk dat ambtenaren en raadsleden wel 
geïnteresseerd zijn in hun mening, maar er vervolgens niks mee doen. Het toegeven van 
fouten of vergissingen en het consequent optreden tegen wanprestaties van frauderende 
ambtenaren behoort tevens tot de belangrijkste taken van een sterk functionerende lokale 
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overheid. Door gebrek aan transparantie, duidelijkheid en communicatie krijgen de burgers 
de indruk dat de gemeente Venlo onbereikbaar is of hun voor de spreekwoordelijke kar 
spant. Het politiek-maatschappelijke draagvlak leidt daaronder. Maar in plaats van zich 
alleen maar negatief uit te laten, komen sommige respondenten met probleemoplossende 
gedachten. Zo geeft een respondent aan dat ze het gemeentebulletin met informatie in de 
lokale krant mist. Daarnaast opperen een aantal burgers voor bijeenkomsten, waarbij 
burgers met de gemeente in gesprek kunnen gaan over bepaalde zaken die aan de wijk, 
buurt of gemeente gerelateerd zijn. Ook stellen verschillende respondenten voor om 
raadsleden of wethouders te voorzien van een sociaalmedia-account, waarop zij burgers 
direct te woord kunnen staan als er vragen zijn. De burgers zijn kritisch, maar zeker niet 
onwelwillend en denken dus graag samen met de gemeente Venlo in oplossingen. Het gaat 
hen niet zo zeer om het feit dat zij hun wensen en ideeën verwezenlijkt zien worden, maar 
eerder om het idee dat hun stem gehoord wordt, dat hun mening telt. 
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3. CONCLUSIES 
De conclusies van het theoretisch onderzoek vormden de basis voor het 
gemeentepanelonderzoek, dat met hulp van de gemeente Venlo werd opgezet. De 
resultaten van dit enquêteonderzoek zijn inmiddels behandeld. Nu is het zaak om de 
hoofdvraag te beantwoorden op grond van de onderzoeksresultaten en de gemeente Venlo 
te voorzien van adviezen.  

3.1 Conclusie hoofdvraag 

Het gemeentepanelonderzoek is opgezet om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden en met 
cijfers te kunnen onderbouwen. Heel specifiek wordt daarbij gekeken naar de gemeente 
Venlo. De gemeente pleit, net als vele andere gemeentes, voor een hernieuwde visie op de 
bestaande democratie. Het is echter de vraag of een uitbreiding van de lokale democratie 
bijdraagt aan een groter draagvlak voor de lokale politiek en voor lokale politici.  De 
onderzoeksvraag luidde daarom: Leidt een versterking van de lokale horizontale, egalitaire 
en deliberatieve democratie tot een groter politiekmaatschappelijk draagvlak in de gemeente 
Venlo? 
 
Het draagvlak voor de lokale politiek in de gemeente Venlo is laag. Hoewel het merendeel 
van de burgers (60,8%) geïnteresseerd is in de lokale politiek, leidt dat niet tot veel 
vertrouwen in lokale politici als wethouders en gemeenteraadsleden. Ten eerste geeft 
slechts één op de vijf inwoners (18,5%) aan vertrouwen te hebben in de manier waarop de 
gemeente wordt bestuurd. Ook de wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties 
betrekt en de samenwerking zoekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid wordt 
gemiddeld gewaardeerd met een magere 5,54 op een schaal van 1 tot 10. Daarbij komt nog 
dat een groot deel de ondervraagden (42,1%) vindt dat de gemeente Venlo niet of nauwelijks 
luistert naar de meningen en wensen van de burgers. Ten slotte zegt 40,0% van de 
respondenten ontevreden te zijn over de wijze waarop de gemeente Venlo haar burgers 
inlicht over haar plannen. Het lijkt er dus op dat er onder de Venlose gemeenschap 
weldegelijk sprake is van ontevredenheid over het bestuur van de gemeente. Political 
confidence, het vertrouwen van burgers in lokale politici, is laag, wat ten koste gaat van het 

draagvlak voor de lokale politiek. Met alle gevolgen van dien. Een verfrissing van het huidige 
democratische systeem in Venlo lijkt nodig om ervoor te zorgen dat burgers het vertrouwen 
in de lokale politiek terugwinnen en/of verstevigen. Alleen op die manier is het mogelijk om 
het draagvlak voor de lokale politiek onder de burgerlijke gemeenschap op te waarderen.  
 
Maar aan de horizon gloort hoop. Ondanks dat het politieke draagvlak in de gemeente laag 
is, is er wel sprake van een grote betrokkenheid van de samenleving. Een betrokkenheid die 
zeer lovenswaardig is. Daarmee is er voor de gemeente Venlo ruim voldoende perspectief 
om het draagvlak voor de lokale politiek uit te bouwen. Ruim één derde van de burgers 
(34,5%) is bereid om met de gemeente Venlo in gesprek te gaan en mee te denken over 
belangrijke zaken omtrent het bestuur van de gemeente. En de inwoners van de gemeente 
zijn op de hoogte van de geldende procedures, wat wordt onderstreept door het feit dat 
opnieuw één op de drie (33,2%) respondenten van het gemeentepanelonderzoek aangeeft 
te weten hoe hij of zij wensen en meningen over de gang van zaken in de gemeente duidelijk 
kan maken. Natuurlijk is er wel ruimte voor terreinwinst, zowel op het gebied van 
communicatie als op het gebied van transparantie. Enkele respondenten gaven middels een 
opmerking aan het einde van de vragenlijst aan dat ze erg ontevreden zijn over de manier 
waarop de gemeente Venlo duidelijkheid verschaft bij eventuele vragen of problemen en de 
wijze waarop de gemeente transparant is over het verloop van besluitvormingsprocessen (in 
de gemeenteraad). Het gevoel dat hierdoor wordt gecreëerd bij burgers komt overeen met 
scepticisme. Veel burgers zijn sceptisch ten opzichte van de legitimiteit van het lokaal 
bestuur. En die ontstane sfeer is uiterst schadelijk voor het burgervertrouwen in de lokale 
politiek.  
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Toch gaat het burgers niet zo zeer om het feit dat hun mening doorgedramd wordt. 
Daarentegen zelfs. Want zelfs als burgers meer en/of vaker meepraten over het beleid 
moeten de uiteindelijke beslissingen worden genomen door de gemeenteraad, zo vindt een 
overgrote meerderheid van de ondervraagden (74,1%).  Burgers vragen om meer begrip, om 
een luisterend oor. Zij zijn immers de experts van de buurt. En daar kan de gemeente Venlo 
dankbaar gebruik van maken. Veel burgers zijn oprecht geïnteresseerd in en begaan met 
(het bestuur van) hun woonplaats. Het is dan ook logisch dat er uit de opmerkingen van het 
gemeentepanelonderzoek blijkt dat er een bepaalde angstcultuur ontstaan is bij burgers uit 
dorpen in de gemeente Venlo omtrent het feit dat de gemeente veel investeert in de 
(binnen)stad en minder in het herinrichten of opknappen van de dorpen en/of dorpskernen. 
Intensievere samenwerking en diepgaande gesprekinspanningen kunnen een pleister op de 
wonde van deze ongeruste burgers zijn. Daarmee zal de draagkracht voor de lokale politiek 
tevens toenemen. Door oprecht wederzijds vertrouwen en begrip tussen burgers en de 
gemeente zullen beide partijen elkaar een helpende hand bieden. De basis van vertrouwen 
ligt feitelijk dus niet in welke beslissing er genomen wordt, maar wel in de manier waarop die 
beslissing tot stand komt.   
 
Voor lokale politici, gemeenteraadsleden, zijn er ook verschillende mogelijkheden om het 
burgervertrouwen ‒ en daarmee het politieke draagvlak ‒ te vergroten. Het gedane 
onderzoek wijst namelijk uit dat er weldegelijk een verband is tussen vertrouwen in lokale 
politici en het draagvlak voor de politiek. Steeds geeft een groot deel, zo niet de absolute 
meerderheid, van de respondenten aan dat zij gemeenteraadsleden meer vertrouwen 
wanneer zij hun handelen veranderen. Voor het grootste deel ligt hiervoor een institutionele 
verklaring ten grondslag. Zo vindt een groot deel van de ondervraagden (71,9%) dat 
gemeenteraadsleden strikt moeten handelen volgens de wet. Veel respondenten hebben 
meer vertrouwen in de leden van de gemeenteraad, wanneer zij hun wettelijke taken op 
adequate wijze nakomen (79,6%). Ook is er veel steun voor een politiek verklaring. Veel 
burgers vertrouwen politici meer wanneer zij hun verkiezingsbeloften nakomen (maar liefst 
83,9%) en naar verwachting van de burgers handelen (56,9%). Het probleem is echter dat 
burgers niet al te enthousiast zijn over de mate waarin verkiezingsbeloften worden 
nagekomen door gemeenteraadsleden. 41,4% van de respondenten zegt dat Venlose 
gemeenteraadsleden hun verkiezingsbeloften niet of nauwelijks nakomen. Het is dus 
ontzettend belangrijk voor lokale politici om zich oprecht te verdiepen in de wensen en 
meningen van het volk en daar vervolgens naar te handelen. Daarnaast is het voor 
gemeenteraadsleden van belang dat zij een bijdrage leveren aan het sociaal kapitaal, zo 
vindt 55,1% van de respondenten. Aandachtig luisteren naar de wensen en meningen van 
burgers en actief deelnemen aan de samenleving kunnen ervoor zorgen dat de lokale 
politiek in Venlo meer gaat leven en meer vertrouwen krijgt. Daardoor ontstaat er meer 
draagkracht voor de lokale politiek.  
 
Buiten de sociaal-culturele voorstellen is het ook belangrijk om te kijken naar de politieke 
maatregelen die genomen kunnen worden genomen om het vertrouwen en draagvlak voor 
de lokale politiek te vergroten. Daarmee wordt er voornamelijk geduid op methoden die het 
democratische gehalte in de besluitvorming zullen laten toenemen. Uit het onderzoek blijkt 
dat burgers uit de gemeente Venlo inderdaad meer vertrouwen zullen hebben in de lokale 
politiek als de democratie wordt uitgebreid. Daarbij is het echter wel afhankelijk van de vorm 
waarin deze democratische uitbreidingsmogelijkheden worden gegoten. Burgers willen vaker 
en/of meer meepraten, maar zien weinig in het systeem van loting. Want, zo blijkt uit enkele 
opmerkingen van respondenten, daardoor rijst een gegronde angst voor onwetendheid in de 
besluitvorming door leken. De meeste sympathie onder de burgers is er daarom ook voor 
besluitvorming door ervaren deskundige. Het vertrouwen in de lokale politiek zal volgens 
60,5% van de ondervraagden toenemen als gemeenteraadsleden zich per onderwerp 
konden laten vervangen door deskundigen of burgers met relevante ervaring. Vier op de tien 
burgers (40,0%) is voorstander van een gekozen jury die per onderwerp een bindend advies 
uitbrengt aan het gemeentebestuur. Ook leiden raadplegende (adviserende) referenda 



 
GEMEENTEPANELONDERZOEK 2017 

30 
 

volgens een kleine meerderheid van de respondenten (53,2%) tot meer vertrouwen in de 
lokale politiek. Beslissende (bindende) referenda leiden volgens iets minder dan de helft van 
de ondervraagden (47,8%) tot meer vertrouwen.  
 
Concluderend: een uitbreiding of vernieuwing van de bestaande lokale democratie in de 
gemeente Venlo zal het vertrouwen van de burger in de lokale politiek weldegelijk laten 
toenemen. Met name het uitwisselen van relevante kennis leidt volgens een ruime 
meerderheid van de burgers tot een toename van vertrouwen in de gemeenteraad. In dat 
geval kunnen raadsleden hun stem per onderwerp laten vervangen door die van een 
relevante ervaringsdeskundige. Burgers willen gehoord worden, wat niet expliciet betekent 
dat ze niet openstaan voor andere meningen of het per definitie oneens zijn met ambivalente 
beslissingen. Juist het democratisch proces is van belang voor de gemeenschap. Dat blijkt 
onder meer uit het feit dat burgers eerder neigen naar adviserende referenda, dan naar 
beslissende referenda. Gemeenteraadsleden moeten een luisterend oor bieden voor de 
stem van het volk en vervolgens daadkrachtig handelen naar die stem. Het is bijna 
vanzelfsprekend dat het opbouwen van vertrouwen en draagkracht een gestaag proces is 
dat intensief handelen, duidelijke communicatie en transparantie vereist. Toch is er zeker 
geen verloren zaak voor de gemeente Venlo, juist door de solide betrokkenheid van haar 
burgers.  

3.2 Aanbevelingen 
De resultaten van het gemeentepanelonderzoek en de daarbij gemelde opmerkingen zijn 
aandachtig bestudeerd en omgevormd tot conclusies in de vorige paragraaf. Het is nu zaak 
voor de gemeente Venlo om met de conclusies aan de slag te gaan, om zo het politieke 
draagvlak onder de burgers in de gemeente te vergroten. Ter handreiking daarom een aantal 
aanbevelingen voor de gemeente om concreet aan de slag te kunnen gaan met het winnen 
van burgervertrouwen en te investeren in maatschappelijk draagvlak voor de lokale politiek. 
Verder onderzoek is noodzakelijk voor een concrete uitvoering van de aanbevelingen.   
 
Democratisering 
Uit de resultaten van het gemeentepanelonderzoek is gebleken dat het grootste deel van de 
burgers positief is over het implementeren van het vervangingsrecht van raadsleden, 
waardoor zij hun zetel per onderwerp mogen afstaan aan een burger met relevante ervaring 
of een deskundige. Het advies is dan ook om de mogelijkheden van het vervangingsrecht te 
onderzoeken. Ook is het raadzaam om te experimenteren met raadplegende (adviserende) 
referenda. Hierdoor krijgen burgers het gevoel dat ze nauwer betrokken worden bij de 
besluitvorming binnen de gemeente. Dit komt ten goede aan het draagvlak van de lokale 
politiek. Belangrijk uitgangspunt is te allen tijden dat de mening en wensen van burgers niet 
per se bindend zijn, maar wel worden meegenomen in de besluitvorming.  
 
Burgerbijeenkomsten 
Een andere concrete aanpak voor het winnen van burgervertrouwen is het organiseren van 
burgerbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten kunnen de vorm van participatiebijeenkomsten 
krijgen, waarbij burgers met elkaar en met de gemeente Venlo in gesprek gaan. Dit biedt 
mogelijkheden voor overleg en discussie over zaken waar de gemeente en/of burgers mee 
worstelt/worstelen. Daarnaast kunnen burgers de gemeente voorzien van adviezen en 
ideeën en krijgt de gemeente de mogelijkheid om burgers te informeren over de gang van 
zaken omtrent bepaalde onderwerpen. Het leggen van contact tussen beide partijen zal 
leiden tot (nog) meer betrokkenheid en begrip. Het is belangrijk dat vertegenwoordigers van 
alle belangen omtrent de besproken onderwerpen betrokken worden bij de bijeenkomsten 
(voor zover dat vooraf bekend is). Voor de samenstelling van de participanten is het 
belangrijk dat er sprake is van een goede spreiding en de nodige deskundigheid. 
Bijvoorbeeld de gemeente Beesel experimenteert met participatiebijeenkomsten. Het wordt 
de gemeente Venlo aangeraden zich te verdiepen in de mogelijkheden die 
burgerbijeenkomsten bieden. Hierbij staat niet het probleem, maar de oplossing centraal.  
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Bereikbaarheid 
Uit het gemeentepanelonderzoek is gebleken dat veel burgers een kloof voelen tussen de 
gemeente Venlo en de inwoners van de gemeente. Burgers voelen dat de gemeente als 
onbereikbaar is of niet welwillend is om hun opmerkingen, suggesties, problemen of klachten 
serieus te nemen. Hoewel dat in wezen ongetwijfeld onjuist is, is het echter wel raadzaam 
om de klachten van de burgers serieus te nemen. Zij opperen verschillende initiatieven, 
zoals:  

 Een automatische ontvangstbevestiging voor aan de gemeente Venlo verstuurde 
emailberichten van burgers. Dit draagt eraan bij dat burgers het beeld krijgen van een 
actief handelende gemeente. Een behandelingsdeadline kan worden ingevoerd om 
onbeantwoorde mails te voorkomen.  

 Een gemeentebulletin in een lokale nieuwskrant, waardoor burgers periodiek op de 
hoogte worden gehouden van belangrijke politieke besluiten. Op het gebied van 
communicatie en transparantie draagt dit bij aan een toename van het 
burgervertrouwen in de gemeente. 

 Het ontwikkelen van een applicatie voor burgers, waarop zij online acties, petities en 
crowdfundings kunnen starten en ondersteunen. Hierdoor krijgt de gemeente Venlo 
een beter beeld van wat er speelt en kan zij haar beleid daarop aanpassen. Zo’n één 
derde deel van de burgers uit het enquêteonderzoek staat hiervoor open. Door 
onderrepresentatie van jongeren is het aannemelijk dat hier in werkelijkheid meer 
draagvlak voor is dan uit de gegevens van het onderzoek blijkt.  

 
Ook gaven burgers aan dat zij gemeentebestuurders en raadsleden vaak onbereikbaar 
achten. Mogelijke oplossingen hiervoor zouden kunnen zijn:    

 Het periodiek organiseren van open spreekuren met gemeentebestuurders, waarbij 
burgers de mogelijkheid krijgen om met bestuurders in gesprek te gaan over hun 
zorgen. Het wordt aangeraden om een protocol vast te stellen omtrent de te 
bespreken onderwerpen.  

 Gemeenteraadsleden een actieve rol laten spelen op sociale media. Hierdoor krijgen 
burgers het gevoel dat de raadsleden actief betrokken zijn bij de samenleving. Ook 
draagt dit bij aan de stimulatie van een gevoel van transparantie. Workshops voor 
raadsleden omtrent mediagebruik kunnen nuttig zijn. De activiteit van raadsleden op 
sociale media kan bijdragen aan het versterken van politiek vertrouwen en draagvlak.  

 
Transparantie 
Ook op het gebied van transparantie naar de burgers is terreinwinst mogelijk voor de 
gemeente Venlo. Op die manier zullen het vertrouwen in de gemeente en het draagvlak voor 
het lokaal bestuur toenemen. In de eerste plaats is het belangrijk om archieven op orde te 
hebben. Mogelijk zelfs digitaal, zodat alle burgers in staat zijn om  de benodigde gegevens te 
bereiken. Ten tweede is het belangrijk dat vragen, verzoeken en initiatieven van burgers 
gehoord worden. Een dergelijke vraag, verzoek of initiatief van de burger onbeantwoord 
laten, getuigt van onvoldoende interne communicatie en transparantie. Het is daarom ten 
zeerste aan te raden dat (een) medewerker(s) van de gemeente Venlo erop toeziet (toezien) 
dat al het wezenlijk contact van de burger aan de gemeente gehonoreerd wordt. Om 
transparantie te garanderen, is daadkrachtig overleg van belang. Mogelijk kan het College 
van B&W hier in een maandelijks overleg aandacht aan besteden. De volgende vragen22 

kunnen dan bediscussieerd worden:  

 Zijn wij transparant genoeg in de richting van burgers en media?  

 Geven wij voldoende invulling aan de wettelijke verplichting om actieve openbaarheid 
van bestuur na te streven?  

 Gebruiken wij onze website en andere digitale media maximaal om de buitenwereld 
van informatie te voorzien?  

                                                             
22

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2012). De transparante gemeente. Geraadpleegd op 8 maart 2017. Berenschot Adviesgroep B.V., 

 Utrecht, Nederland. Zie pagina 23. 
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 Handelen wij verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur tijdig en op 
een juiste wijze af?  
 

In ieder geval is het noodzakelijk dat de gemeente Venlo zich ervan bewust is dat de mate 
van transparantie uitermate waardevol is voor het vertrouwen in de lokale politiek.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einde van het onderzoeksverslag. 
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5. BIJLAGEN 

5.1 Bijlage I: Logboek 

datum tijd duur omschrijving / toelichting 

23-09-2016 14:00 45 Gesprek met dhr. Geert van Soest op het Stadskantoor. 

27-09-2016 14:00 15 Gesprek met dhr. Blankers.  

30-09-2016 18:15 45 Opstellen logboek, lay-out voorblad en artikelen zoeken.  

06-10-2016 10:00 45 Lay-out en opzet van profielwerkstuk.  

06-10-2016 16:15 45 Deelvragen opstellen. 

06-10-2016 18:00 60 Opstellen ‘Plan van Aanpak’. 

11-10-2016 10:30 15 Beoordelingsmoment I met dhr. Blankers (goedgekeurd).  

20-10-2016 10:00 45 H1. 

28-10-2016 14:00 30 Voorbereidingen kick-offbijeenkomst Gemeente Venlo.  

31-10-2016 12:45 210 Gesprek GvS en kick-offbijeenkomst Gemeente Venlo.  

11-11-2016 11:00 30 Linked In-foto maken voor YPP Gemeente Venlo.  

21-11-2016 18:00 60 Nieuwe opzet hoofdvraag en deelvragen. 

22-11-2016 21:00 45 H1.1. 

13-12-2016 08:15 45 H1.2.1. 

13-12-2016 14:15 45 H1.2.1. 

15-12-2016 18:00 90 H1.2.2. 

17-12-2016 14:30 150 H1.2.2. 

19-12-2016 18:00 45 H1.2.2. 

20-12-2016 11:15 30 H1.2.2 en H1.2.3. 

20-12-2016 16:00 75 H1.2.3 en H1.2.4. 

20-12-2016 21:00 105 H1.2.5. 

21-12-2016 08:45 15 Finishing touch H1 + print. 

21-12-2016 18:30 60 H2.1. 

24-12-2016 13:00 45 Taal-, spellings- en interpunctiecontrole t/m H1.2.3. 

04-01-2017 14:00 60 Aanvulling H1.2.5. 

04-01-2017 19:00 60 H2.1. 

05-01-2017 09:15 90 Gesprek met GvS en mevrouw Nicole Zwaan. 

07-01-2017 14:00 165 H2.2, opstellen enquêtevragen e.d.  

16-01-2017 13:00 45 Gesprek met NZ over de enquête voor het gemeentepanel. 

16-01-2017 18:15 75 Opstellen enquête gemeentepanel + ontwikkelingen mailen. 

25-01-2016 18:00 90 H2.2 + H2.3 + bijlage 2. 

26-01-2016 15:00 75 H2.3. 

04-02-2017 18:00 75 Verwerking resultaten enquête in Word. 

07-02-2017 14:30 30 H2.4. 

07-02-2017 18:30 75 Verwerking opmerkingen enquête in Word. 

08-02-2017 14:00 180 Verwerking en controle van resultaten, H2.4.1. 

09-02-2017 17:30 150 H2.4.2. 

10-02-2017 14:00 180 H2.4.2 / H2.4.3 en nieuwe opmaak. 

11-02-2017 13:00 240 H3 / H4 / H5. 

07-03-2017 18:00 135 Filosofische verdieping (bijlage IV).  

08-03-2017 15:00 120 Toevoegingen, aanpassingen, voorwoord + abstract.  

09-03-2017 09:00 75 Abstract en opmaak.  

09-03-2017 15:00 105 Opmaak en controle.  
TOTAAL:     3.400 55 uur en 00 minuten 

 

 



 
GEMEENTEPANELONDERZOEK 2017 

36 
 

5.2 Bijlage II: Enquêteonderzoek gemeentepanel 2017 

 

Welkom 
 
Uit eerder onderzoek is gebleken dat het vertrouwen van burgers in de lokale politiek, de 
gemeenteraad, afneemt. De gemeente Venlo wil graag weten hoe dit komt en hoe ze het 
vertrouwen van burgers in de lokale politiek zouden kunnen verbeteren.  
Daarom willen we u hierover een aantal vragen voorleggen. Met de uitkomsten van dit onderzoek 
kan de gemeente haar beleid aanpassen op de wensen van haar burgers en maatregelen nemen 
om het burgervertrouwen in de lokale politiek te vergroten.  
 
Om extra duidelijkheid te geven over de vragen, volgt nu een korte omschrijving: 
Gemeenteraadsleden zijn lokale politici die plaatsnemen in de lokale politiek ofwel in de 
gemeenteraad van de gemeente Venlo.  
 
Klik rechtsonder op 'volgende' om de vragenlijst weer te geven.  
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw tijd en moeite! 
 

1. Hoeveel vertrouwen heeft u in de manier waarop uw gemeente wordt bestuurd? 

nauwelijks 
tot geen 

weinig 

 

niet veel, 
niet weinig 

 

veel heel veel geen mening 

2. Hoe waardeert u de wijze waarop uw gemeente inwoners en organisaties betrekt 
en de samenwerking zoekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid? 
(Geef dit aan met een rapportcijfer van 1 (zeer slecht) tot 10 (zeer goed). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
geen 

mening 

3. Kunt u bij onderstaande stellingen aangeven in hoeverre u het hiermee eens, 
dan wel oneens bent?  

 

 
 

helemaal 
eens 

eens neutraal oneens 
helemaal 
oneens 

geen 
mening 

a. Ik ben trots op het gemeentebestuur.      

b. Ik heb interesse in de lokale politiek 
van de gemeente Venlo.      

c. In de gemeenteraad zitten ook mensen 
zoals ik.      

d. Ik vertrouw erop dat het 
gemeentebestuur de gemeente Venlo 
goed bestuurt. 

     

e. Ik zou in gesprek willen met de 
gemeente om mee te denken en mee te 
praten over het bestuur van de 
gemeente.  

     

f. Ik zou in gesprek willen met de 
gemeente om mee te beslissen over 
belangrijke zaken omtrent het bestuur 
van de gemeente.  

     

g. Gemeenteraadsleden moeten strikt 
handelen volgens de wet.      
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4. Kunt u bij onderstaande stellingen aangeven in hoeverre u het hiermee eens, 
dan wel oneens bent? 

 

 
helemaal 

eens 
eens neutraal oneens 

helemaal 
oneens 

geen 
mening 

a. Ook als burgers meepraten over 
beleid moeten de uiteindelijke 
beslissingen worden genomen door 
de gemeenteraad. 

     

b. De gemeente Venlo licht haar 
burgers voldoende in over haar 
plannen.  

     

c. Ik weet hoe ik mijn mening en 
wensen over de gang van zaken in 
de gemeente duidelijk kan maken.  

     

d. De gemeente Venlo luistert naar 
mijn mening en wensen.       

e. Venlose gemeenteraadsleden 
komen hun verkiezingsbeloften na.      

f. Venlose gemeenteraadsleden 
handelen naar mijn verwachting.      

 

     
 

5. Nu volgen er een aantal stellingen over vertrouwen in het bestuur. 
Kunt u bij onderstaande stellingen aangeven in hoeverre u het hiermee eens, dan 
wel oneens bent? 

 
helemaal 

eens 
eens neutraal oneens 

helemaal 
oneens 

geen 
mening 

a. Ik vertrouw gemeenteraadsleden 
meer, wanneer zij hun 
verkiezingsbeloften nakomen.  

     

b. Ik vertrouw gemeenteraadsleden 
meer, wanneer zij naar mijn 
verwachting handelen. 

     

c. Ik vertrouw gemeenteraadsleden 
meer wanneer zij hun wettelijke taken 
nakomen, bijvoorbeeld een 
beleidsplan opstellen, de begroting 
samenstellen en het College van 
Burgemeester en Wethouders 
controleren.   

     

d. Ik vertrouw gemeenteraadsleden 
meer, wanneer zij positief in de media 
staan. 

     

e. Ik vertrouw gemeenteraadsleden 
meer, wanneer zij actief burgerschap 
vertonen en promoten door 
bijvoorbeeld lid te zijn van 
sportverenigingen en culturele 
gezelschappen of vrijwilligerswerk 
verrichten.  
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f. Ik vertrouw gemeenteraadsleden 
meer, wanneer zij eenvoudig te 
bereiken zijn, bijvoorbeeld via sociale 
media.  

























g. Ik vertrouw gemeenteraadsleden 
meer, wanneer zij strikt handelen 
volgens de wet. 

     

      

 

6. Nu volgen er nog een aantal stellingen over mogelijke maatregelen die uw 
vertrouwen in het bestuur zouden vergroten. 
Kunt u bij onderstaande stellingen aangeven in hoeverre u het hiermee eens, dan 
wel oneens bent? (1/2) 

 
helemaal 

eens 
eens neutraal oneens 

helemaal 
oneens 

geen 
mening 

a. Ik zou meer vertrouwen hebben in 
de lokale politiek, als een gedeelte 
van de gemeenteraadsleden niet 
gekozen, maar geloot werden.  

     

b. Ik zou meer vertrouwen hebben in 
de lokale politiek, als er een tweede 
gemeenteraad van zo’n honderdvijftig 
(150) gelote burgers was, die enkele 
malen per jaar bij elkaar kwam en 
bindende adviezen gaf aan het 
gemeentebestuur.  

     

c. Ik zou meer vertrouwen hebben in 
de lokale politiek, als zij zich per 
onderwerp konden laten vervangen 
door deskundigen of burgers met 
relevante ervaring.  

     

d. Ik zou meer vertrouwen hebben in 
de lokale politiek, als er regelmatig 
beslissende (bindende) referenda of 
volksinitiatieven gehouden werden.  

     

e. Ik zou meer vertrouwen hebben in 
de lokale politiek, als er regelmatig 
raadplegende (adviserende) referenda 
gehouden werden.  

     

 

7. Kunt u bij onderstaande stellingen aangeven in hoeverre u het hiermee eens, 
dan wel oneens bent? (2/2) 

 
helemaal 

eens 
eens neutraal oneens 

helemaal 
oneens 

geen 
mening 

a. Ik zou meer vertrouwen hebben in 
de lokale politiek, als er voor 
bepaalde onderwerpen een jury van 
burgers GEKOZEN werd, die over dat 
bepaalde onderwerp een bindend 
advies uitbrengt aan het 
gemeentebestuur.  

     

b. Ik zou meer vertrouwen hebben in 
de lokale politiek, als er voor 
bepaalde onderwerpen een jury van 
burgers GELOOT werd, die over dat 
bepaalde onderwerp een bindend 
advies uitbrengt aan het 
gemeentebestuur.  
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c. Ik zou meer vertrouwen hebben in 
de lokale politiek, als burgers zich 
beschikbaar konden stellen voor het 
burgemeesterschap en daar 
verkiezingen over werden gehouden.  

     

d. Ik zou meer vertrouwen hebben in 
de lokale politiek, als burgers middels 
een applicatie online acties, petities 
en crowdfundings kunnen starten en 
ondersteunen (e-Democracy).  

     

 

8. Bent u een man of een vrouw? 

man vrouw 
9. Wat is uw leeftijd? 

 

10. In welk stadsdeel woont u? 

Venlo 
Blerick, 

Boekend en 
Hout-Blerick 

Tegelen  
en Steyl 

Belfeld 
Arcen, Velden 

en Lomm 

11. Als u nog iets wilt toevoegen of opmerken, dan kunt u dat hieronder kwijt. 

 
 
 
 
 
Einde! 
Dit waren alle vragen. Vergeet niet om uw antwoorden te verzenden door rechtsonder op 'einde' te 
klikken.  
 
Wij danken u voor uw medewerking! 
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5.3 Bijlage III: Resultaten enquêteonderzoek gemeentepanel 2017 
 
TOTALE POPULATIE 
 

1. 

 
nauwelijks 
tot geen 

weinig 
niet veel, 

niet weinig 
veel heel veel geen mening 

821 
100% 

60 
7,3% 

173 
21,1% 

410 
49,9% 

149 
18.1% 

3 
0,4% 

26 
3,2% 

 
2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 g.m.* 

812 

100% 
10 

1,2% 
32 

3,9% 
44 

5,4% 
79 

9,7% 
151 

18,6% 
251 

30,9% 
176 

21,7% 
38 

4,7% 
2 

0,2% 
1 

0,1% 
28 

3,4% 

gemiddelde cijfer ≈ 5,54 
* Geen mening.  

 
3. helemaal 

oneens 
oneens neutraal eens helemaal eens geen mening 

a 789 
100% 

83 
10,5% 

195 
24,7% 

416 
52,7% 

68 
8,6% 

3 
0,4% 

24 
3,0 

b 789 
100% 

31 
3,9% 

70 
8,9% 

196 
24,8% 

390 
49,4% 

90 
11,4% 

12 
1,5% 

c 789 
100% 

54 
6,8% 

144 
18,3% 

217 
27,5% 

289 
36,6% 

24 
3,0% 

61 
7,7% 

d 789 
100% 

50 
6,3% 

151 
19,1% 

221 
28,0% 

324 
41,1% 

35 
4,4% 

8 
1,0% 

e 789 
100% 

38 
4,8% 

144 
18,3% 

297 
37,6% 

214 
27,1% 

58 
7,4% 

38 
4,8% 

f 
789 

100% 

37 
4,7% 

147 
18,6% 

268 
34,0% 

241 
30,5% 

64 
8,1% 

32 
4,1% 

g 
789 

100% 

9 
1,1% 

55 
7,0% 

143 
18,1% 

295 
37,4% 

272 
34,5% 

15 
1,9% 

 

4. helemaal 
oneens 

oneens neutraal eens helemaal eens geen mening 

a 775 
100% 

22 
2,8% 

83 
10,7% 

91 
11,7% 

436 
56,3% 

138 
17,8% 

5 
0,6% 

b 775 
100% 

60 
7,7% 

250 
32,3% 

288 
37,2% 

149 
19,2% 

10 
1,3% 

18 
2,3% 

c 
775 

100% 

58 
7,5% 

212 
27,4% 

228 
29,4% 

234 
30,2% 

23 
3,0% 

20 
2,6% 

d 
775 

100% 

100 
12,9% 

226 
29,2% 

333 
43,0% 

51 
6,6% 

2 
0,3% 

63 
8,1% 

e 
775 

100% 

91 
11,7% 

230 
29,7% 

328 
42,3% 

31 
4,0% 

1 
0,1% 

94 
12,1% 

f 
775 

100% 

74 
9,5% 

209 
27,0% 

343 
44,3% 

84 
10,8% 

3 
0,4% 

62 
8,0% 

 

5. helemaal 

oneens 
oneens neutraal eens helemaal eens geen mening 

a 
764 

100% 

4 
0,5% 

17 
2,2% 

91 
11,9% 

532 
69,6% 

109 
14,3% 

11 
1,4% 

b 
764 

100% 

9 
1,2% 

62 
8,1% 

240 
31,4% 

392 
51,3% 

43 
5,6% 

18 
2,4% 

c 
764 

100% 

5 
0,7% 

20 
2,6% 

118 
15,4% 

494 
64,7% 

114 
14,9% 

13 
1,7% 

d 
764 

100% 

32 
4,2% 

122 
16,0% 

286 
37,4% 

273 
35,7% 

36 
4,7% 

15 
2,0% 

e 
764 

100% 

23 
3,0% 

78 
10,2% 

226 
29,6% 

345 
45,2% 

76 
9,9% 

16 
2,1% 
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5. 
VERVOLG 

helemaal 

oneens 
oneens neutraal eens helemaal eens geen mening 

f 
764 

100% 

16 
2,1% 

77 
10,1% 

214 
28,0% 

365 
47,8% 

78 
10,2% 

14 
1,8% 

g 
764 

100% 

11 
1,3% 

56 
7,3% 

195 
25,5% 

339 
44,4% 

153 
20,0% 

10 
1,3% 

 

6. helemaal 

oneens 
oneens neutraal eens helemaal eens geen mening 

a 752 
100% 

248 
33,0% 

308 
41,0% 

116 
15,4% 

52 
6,9% 

12 
1,6% 

16 
2,1% 

b 752 
100% 

110 
14,6% 

180 
23,9% 

174 
23,1% 

220 
29,3% 

53 
7,0% 

15 
2,0% 

c 
752 

100% 

35 
4,7% 

94 
12,5% 

160 
21,3% 

365 
48,5% 

90 
12,0% 

8 
1,1% 

d 
752 

100% 

76 
10,1% 

133 
17,7% 

170 
22,6% 

259 
34,4% 

101 
13,4% 

13 
1,7% 

e 
752 

100% 

57 
7,6% 

106 
14,1% 

175 
23,3% 

309 
41,1% 

91 
12,1% 

14 
1,9% 

 

7. helemaal 

oneens 
oneens neutraal eens helemaal eens geen mening 

a 744 
100% 

77 
10,3% 

163 
21,9% 

193 
25,9% 

253 
34,0% 

45 
6,0% 

13 
1,7% 

b 
744 

100% 

134 
18,0% 

269 
36,2% 

167 
22,4% 

134 
18,0% 

26 
3,1% 

14 
1,9% 

c 
744 

100% 

96 
12,9% 

226 
30,4% 

188 
25,3% 

160 
21,5% 

57 
7,7% 

17 
2,3% 

d 
744 

100% 

62 
8,3% 

137 
18,4% 

288 
38,7% 

177 
23,8% 

45 
6,0% 

35 
4,7% 

8. man vrouw 

744 
100% 

501 
67,3% 

243 
32,7% 

 
9. 16 - 29 jaar 30 - 39 jaar 40 - 49 jaar 50 - 59 jaar 60 - 69 jaar 70+ jaar 

742 
100% 

28 
3,8% 

58 
7,8% 

94 
12,7% 

204 
27,5% 

231 
31,1% 

127 
17,1% 

 
10. 

Venlo 
Blerick, Boekend  
en Hout-Blerick 

Tegelen, Steyl  
en Belfeld 

Arcen, Velden  
en Lomm 

742 
100% 

307 
41,4% 

196 
26,5% 

163 
22,0% 

76 
10,3% 

 
 
Resultaten naar geslacht, leeftijd of stadsdeel zijn beschikbaar in een Excelbestand. 
De opmerkingen van respondenten zijn beschikbaar in een Excel- en Wordbestand. 
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5.4 Bijlage IV: Filosofische verdieping 

 
FILOSOFISCHE VERDIEPING 1 
 

Habermas over communicatief handelen23 
 

Een van de belangrijkste elementen van de deliberatieve democratie is het voeren van 
eerlijke en rationele discussies.  De Duitse filosoof Jürgen Habermas (1929) ontwikkelde in 
zijn boek Theorie des kommunikativen Handelns (1981) een theorie over communicatieve 
rationaliteit in de vorm van concrete rationele discussies. In dit boek maakt Habermas 
onderscheid tussen drie manieren van menselijk handelen: 

 instrumenteel handelen, met als doel het doen optreden van een verandering bij een 
object (voorbeeld: het koken van een ei);  

 strategisch handelen, met als doel het doen optreden van een verandering bij een 
ander subject/persoon; 

 communicatief handelen, met als doel het bereiken van overeenstemming.  
 
Volgens Habermas heeft de handelende persoon bij instrumenteel en strategisch handelen 
een bepaal doel voor ogen. Daarbij staat het eigen succes voorop. Bij zowel communicatief 
als strategisch handelen is er sprake van sociale interactie. Echter: bij communicatief 
handelen draait het niet om het bereiken van een persoonlijk succes, maar om het bereiken 
van overeenstemming met elkaar. Als er geen overeenstemming wordt bereikt tussen de 
gespreksdeelnemers zijn er drie opties mogelijk: 

 men stopt de communicatie; 

 men gaat over tot strategisch handelen, waarbij men elkaar probeert te manipuleren;  

 men toetst de aanspraken uit het communicatieve handelen. Of om met de woorden 
van Habermas te spreken: men handelt volgens het discours. Argumenten voor of 
tegen de aanspraak worden in het discours eerlijk en rationeel afgewogen.  

 
In zijn theorie stelt Habermas eisen aan de wijze waarop in debat plaatsvindt in een discours. 

Indien aan al deze sociale voorwaarden wordt voldaan, dan wordt de debatkwaliteit 
gewaarborgd. Er is dan sprake van een ideale gesprekssituatie. Habermas stelt vier concrete 
voorwaarden voor een ideale gesprekssituatie: 

 Alle deelnemers hebben een gelijke kans om de discussie in een discours te 

beginnen, waarbij de aanspraken die gedaan worden toetsbaar zijn.  

 Alle betrokken hebben een gelijke kans om deel te nemen aan de discussie. Al hun 
inbreng moet gehoord kunnen worden.  

 Machtsverschillen tussen de betrokken deelnemers zijn onacceptabel. Deze zouden 
ervoor kunnen zorgen dat bepaalde argumenten een onaantastbaar karakter krijgen.  

 Alle betrokkenen moeten zich eerlijk tegenover elkaar kunnen uiten in hun intenties. 
Dit noemt Habermas ‘waarachtig uiten’. Hierdoor wordt uitgesloten dat de 
betrokkenen elkaar manipuleren en dus strategisch handelen.    

 
In een eerder boek, Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962), beschrijft Habermas de rol van 

debat, burgers, media en politici door de tijd heen. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is de 
publieke sfeer, die in de zestiende eeuw ontstond bij de opkomst van het 
handelskapitalisme. Hierdoor ontstond er een nieuwe burgerklasse, de bourgeois, die door 
eigen inkomsten onafhankelijk werd van de machthebbers van destijds. Het ontstaan van de 
bourgeois zorgde voor een nieuwe factor tussen de bestaande factoren ‘staat’ en ‘private 
sfeer’: de publieke sfeer. Binnen de publieke sfeer werd de publieke macht bediscussieerd. 
De ontwikkeling van de publieke sfeer werd vergemakkelijkt door de verstedelijking in 
Europa. De bourgeois kreeg daardoor nieuwe mogelijkheden voor sociale communicatie en 

                                                             
23

  Steeman, J. (2005). Blogocratie. Geraadpleegd op 7 maart 2017. Uitgave van de Universiteit Utrecht, Nederland. Zie hoofdstuk 5.2, pagina 91 en 

 verder.  

 http://www.minitrue.nl/blogocratie/h5-2.html 
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samenkomst. Binnen de publieke sfeer kwamen burgers samen om een algemene publieke 
opinie te vormen. Het maatschappelijke debat vond en vindt  plaats binnen de publieke sfeer. 
Ook hieraan stelt Habermas eisen: 

 De publieke sfeer is vrij toegankelijk voor alle burgers. 

 Deelnemende burgers treden niet bedrijfs-, beroeps- of ambtshalve op.  

 Burgers mogen niet worden onderworpen aan enige dwang. Burgerrechten zijn dus 
gegarandeerd.  

 
Indien aan deze eisen niet voldaan wordt, is er geen sprake van eerlijk en rationeel debat. 
Burgers kunnen dan geen eerlijke mening vormen over politiek en burgerschap. Burgers 
hebben dan enkel nog invloed op de gevoerde politiek en het bestuur middels de 
verkiezingen.  
 
Uit de analyses van Habermas over de ideale gesprekssituatie en de publieke sfeer blijkt dat 
er veel onderlinge overeenkomsten zijn tussen de eisen die hij stelt aan de situaties. Ten 
eerste de eis dat burgers waarachtig of belangeloos deel moeten nemen aan een discussie. 
Ten tweede de eis dat burgers zonder dwang of machtsverschillen deel moeten nemen aan 
de discussie, waardoor alle argumenten gehoord worden. Ten slotte de eis van gelijke 
kansen en toegankelijkheid van de discussie voor alle burgers. De analyses van Habermas 
zijn dus van wezenlijk belang voor de deelname van burgers aan het politieke 
besluitvormingsproces en de (lokale) democratie.  
 
FILOSOFISCHE VERDIEPING 2 
 

Rawls over rechtvaardigheid24 
 

In zijn boek A Theory of Justice (1971) bedacht de Amerikaanse filosoof John Rawls    
(1921-2002) een nieuwe procedure om tot bepaalde rechtvaardigheidsbeginselen te komen. 
Omdat de samenleving bestaat uit diverse ideologieën, is het lastig om in zulk een dergelijke 
samenleving toch een algemene ideologie van een rechtvaardige sociaal-politieke orde te 
ontwikkelen. Juist met dit probleem rekent Rawls af. Voor de deliberatieve democratie 
betekent dit dat hij een theorie ontwikkelt heeft over de wijze waarop een samenleving 
rechtvaardig bestuurd kan worden.  
 
Om met het probleem af te rekenen, zoekt filosoof Rawls naar een fundamentele basis waar 
iedere deelnemer aan de samenleving het eens kan zijn. Hij vindt dat het principe van 
rechtvaardigheid belangrijker is dan levensbeschouwelijke of godsdienstige principes. Ook 
moet de samenleving minder utilistisch denken, zo meent Rawls. Niet het utilistisch belang 
van de meerderheid staat voorop, maar de belangen van alle individuen worden op geheel 
liberalistische wijze behartigd. Rawls zegt letterlijk: “Elke persoon bezit een op 
rechtvaardigheid gefundeerde onschendbaarheid die zelfs omwille van de welvaart van de 
samenleving als geheel niet terzijde geschoven kan worden” (A Theory of Justice, p. 51).  

 
John Rawls is een echte sociaalcontractdenker: de samenleving gaat een denkbeeldig 
sociaal contract aan om onder goede omstandigheden samen te kunnen leven. Binnen dit 
sociaal contract staat de ‘oorspronkelijke positie’ centraal: de positie waarin men 
plaatsneemt als men geen enkel idee heeft van een eigen identiteit door een zogenoemde 
‘sluier der onwetendheid’. Individuen weten dus niet wie ze zijn, noch welke positie ze 
innemen in de samenleving, noch wat hun huidskleur, geslacht of seksuele voorkeur is, noch 
wat hun inkomsten zijn en noch welke ideologie ze aanhangen. Deze onwetendheid over de 
eigen identiteit draagt bij aan een samenleving waarin individuen niet aan het eigen belang, 
maar aan het algemeen belang denken. Volgens Rawls betekent ‘rechtvaardigheid’ daarom 
dat ieder individu zijn eigen belangen tijdelijk inruilt voor een algemeen belang.  

                                                             
24

  Otisnu (2014). Rawls: A Theory of Justice. Geraadpleegd op 7 maart 2017 op: 
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Binnen de oorspronkelijke positie hebben alle individuen behoefte aan een aantal primaire 
sociale goederen: vrijheidsrechten, gelijke toegang tot macht en verantwoordelijkheid, 
inkomen en vermogen en de handhaving van zelfrespect. Voor Rawls zijn vrijheid en gelijke 
rechten de belangrijkste waarden in de samenleving. Rationeel handelen is een 
noodzakelijke voorwaarde om gehoor te geven aan deze waarden. Verschillen tussen 
individuen op grond van talent, ‘gezondere’ genen of een betere geboortepositie moe ten 
worden gecompenseerd. Hij staat ongelijkheid van positie en inkomen wel toe, maar alleen 
onder de strikte voorwaarde dat het de positie van de zwaksten in de samenleving ten goede 
komt. In de samenleving moeten mensen als autonome morele wezens worden 
gerespecteerd. Het is de taak van de overheid om de primaire sociale goederen van burgers 
te garanderen.  
 
Rawls vindt dat het de plicht is van burgers om bepaalde (politieke) overtuigingen te 
verantwoorden met behulp van begrijpbare, redelijke argumenten. Een tweede burgerplicht 
van Rawls doet een beroep op de publieke rede en niet alleen op persoonlijke belangen en 
overtuigingen. In de ideale rechtvaardige samenleving van Rawls is iedere burger zelfkritisch 
en tolerant en wordt er gehandeld naar algemeen belang. De filosofie van Rawls sluit 
daarom uitstekend aan bij de waarden binnen een egalitaire, deliberatieve democratie.  
 
FILOSOFISCHE VERDIEPING 3 
 

Putnam en ‘Bowling Alone’ 25 
 

Politicoloog en socioloog Robert D. Putnam (1941) gaf het begrip ‘sociaal kapitaal’ relatieve 
bekendheid buiten de wereld van de sociologie door het artikel Bowling Alone uit 1995 en 
zijn gelijknamige boek uit 2000. Daarin maakt Putnam onderscheid tussen drie hoofdzaken.  
 
Ten eerste introduceert hij het begrip ‘sociaal kapitaal’ en toont hij het belang van de kwaliteit 
ervan aan voor onze samenleving. Dit begrip legt Putnam uit als het totaal aan sociale 
netwerken, de betrokkenheid van de samenleving en voor de samenleving, de geldende 
normen en het vertrouwen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten sociaal 
kapitaal: 

 verbindend sociaal kapitaal, ofwel het behoren tot een groep en het hebben van 
sociale contacten; 

 overbruggend sociaal kapitaal, ofwel het hebben van sociale contacten met andere 
groepen; 

 participerend sociaal kapitaal, ofwel het deelnemen aan de samenleving.   
 
Ten tweede geeft Putnam aan dat het sociaal kapitaal belangrijk is. Zowel als doel op zich, 
als middel dat bijdraagt aan de toename van veiligheid, gezondheid en zorgzaamheid. 
Tenslotte toont hij met behulp van een aantal voorbeelden uit de afgelopen jaren aan dat het 
sociaal kapitaal langzamerhand vervalt. Dit verklaart ook de titel van zijn boek. Steeds meer 
mensen spelen de sport bowling zonder medespelers of tegenstanders als gevolg van 
toenemende individualisering en de afname van sociaal kapitaal. Men bowlt als het ware 
steeds vaker alleen. Putnam beschrijft in latere publicaties, zoals het boek Better together 

(2005), manieren waarop het sociaal kapitaal weer opgebouwd kan worden.  
 
Het begrip ‘lichte gemeenschap’ van een aantal Nederlandse en Vlaamse wetenschapers, 
wat staat voor de afname van sociaal kapitaal en sociale netwerken, geeft aan dat de 
publicaties van Putnam bijzonder invloedrijk zijn voor de hedendaagse sociologie in de 
westerse wereld. De publicaties van Putnam dragen bij aan het vaststellen van de 
problemen rondom het sociaal kapitaal en aan het laten toenemen ervan. Dit biedt 
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mogelijkheden voor (lokale) politici, sociologen, bestuurskundigen en vele anderen om de 
kwaliteit van de samenleving te laten groeien en aantrekkelijk te maken voor iedereen. 
Robert Putnam zorgde met zijn visie op het sociaal kapitaal daarom voor een doorbraak in 
ons huidige denkpatroon over het sociale aspect van de wereld waarin we leven.  
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6. ABSTRACT IN ENGLISH 
In this research paper, the relation between the increase of local democracy and the 
increase in political foundations in the municipality of Venlo is investigated. Underneath, a 
brief summary of the actual content of this research paper is translated to English.  
 
A group of Dutch mayors asks for a ‘renewed democracy’, in which citizens have more direct 
influence on local democracy rather than voting for the local council only. However, the 
question is whether this increase in democracy is followed by citizens’ fortified support for 
local governments. This research takes a closer look at the local government of Venlo .  
In Venlo, the thirty-nine members of the local council are chosen every four years by 
proportional representation. The college of mayor and municipal executives in Venlo is a 
clear mirror image of the local council, which is therefore called a program college.  
 
Underneath, an overview of democratic models is given: 

 

There is a difference between social trust and political confidence. Social trust is described 
as society’s faith in behaviour or decisions of social institutes, which are relevant for reaching 
collective aims. Political confidence is based on society’s faith in political thoughts and 
ideologies. Underneath, four possible theories on the relationship between political 
confidence and political support are listed: 

 Political theory: there is a relation between the government’s achievements and the 
citizens’ faith in that same government.  

 Institutional theory: it is the arrangement of a democracy that explains the level of 
political confidence.  

 Media theory: the opinion that is shaped by the media in a country is related to the 
political confidence in a country.  

 Social capital theory: the level of active citizenship and political faith increases when 
the amount of social capital increases. Social capital are all agreements, general 
accepted values and relations in a society, which make it possible for individuals to 
trust each other and to live together in a proper way.  

 
There are two main reasons for increasing local democracy. In the first place, citizens are not 
confident about the municipality’s rule. It is important to narrow the gap between citizens and 
their government. In this way, political trust and political interests will increase. In the second 
place, citizens are longing for increasing democracy, in which their influence is of bigger 
importance than it is now. However, the question remains whether there is a correlation 
between political support and the democratic level in a country.  
 
 

Democratic models 

vertical hierarchic representative 
Politics is about the constitutional 
way in which the relations between 
state and citizens are organised. In 
this way, principal-agent relations 
are created.  

Within politics, a network of 
principals and agents, who 
delegate and give account, is on 
the point of focus. 

By means of elections, citizens 
appoint members of parliament for 
a limited period of time. They take 
care of laws and decision 
processes.  

horizontal egalitarian deliberative 

Politics is a way of rule which 
takes a broad diversity of ideas, 
experiences and aims in account 
and shapes them into a collective 
aim. This makes discussion 
possible, which eventually leads to 
rational and fair decisions.  

The concept of an inclusive 
society, in which politicians take 
integrative decisions. Not 
individuality, but the collective 
society is important. 
  

Political decision-making is based 
on fair and rational discussions 
with citizen input. A collective aim 
is formed, which protects public 
good. 
 

 

Source A: Overview of democratic models. 
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Together with research experts, an inquiry on trust and local democracy was set up for the 
municipality panel of Venlo. 742 out of 1124 respondents completed the survey (66,0%) 
within eight days. Therefore, the sample in the inquiry gives us valid results, according to the 
AOM sample calculator. The respondents are not well represented on gender and age. 
However, their division on living area is in line with reality. Therefore, this survey research is 
partially representative. Underneath, the respondent group is split up based on gender, living 
area within the municipal of Venlo and age:  
 

  
 

Source B: Respondents near gender (%).         Source C: Respondent near  living area (%).  

Source D: Respondents near age (%). 

 
The average score citizens award to the way the municipality involves its citizens and 
organisations and cooperates with them on the aspects of policies is rounded off to 5,54 out 
of 10. Nevertheless, 45,5% of the citizens is convinced of the fact that the local government 
is capable of managing the municipality in a proper way. Another striking result: even when 
citizens take a bigger part in discussions on local decision-making, about three fourth of 
society (74,1%) still wants the local council to take the final decision.  
  
According to the research survey, voters are most likely to trust members of the local council 
when they achieve their electoral promises (83,9%), achieve their legal functions (79,6%) 
and strictly manage to take actions according to law (64,4%). Other outcomes: citizens have 
more faith in local politics, when members of the local council have the opportunity of 
substitution by professionals or replacement by citizens with relevant experiences on a 
certain subject (60,5%). Consulting referenda and decisive referenda lead to more faith in 
local politics according to respectively 53,2% and 47,8% of the citizen population. Choosing 
a part of the local council by drawing lots is not done according to the research. This will lead 
to more faith in local rule according to only 8,5% of the population.  
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In the remarks, citizens living in the rural areas of the municipality are not confident about the 
way in which their villages are ruled. They feel that the municipality of Venlo only invests in 
the city (center) of Venlo itself. Investments with low citizen support can be very damaging 
for the faith in local rule. Other remarks by the respondents were based on a lack of 
transparency, decisiveness and proper communication. Local rule actually is interested in the 
opinions of its citizens. However, the extent of tackling citizens’ problems, questions and 
initiatives is not at the right level yet.  
 
Based on the survey conclusions, it is fair to say that an enlargement of local democracy in 
Venlo will lead to an increase of citizen faith in local politics. Especially the exchange of 
relevant knowledge causes ‒ according to a big part of population ‒ more political 
confidence. Citizens want to be heard, not necessarily making the decision themselves. It is 
the correct democratic process that is important for society. Members of the local council 
should act with a listening ear and deal adequately according to public opinion. It seems self-
evident that the construction of political trust and support is a gradual  process, in which 
intensive negotiation, clear communication and transparency are mandatory. Because of 
solid citizen concern, many opportunities for the municipality of Venlo are opening up.  
 
Founded on the research conclusions, the following recommendation to the municipality of 
Venlo are made: 

 The implementation of the right of substitution for members of the local council in 
certain cases. 

 Implement tests on advisory referenda.  

 Setting up participation meetings, in which citizens can have words on certain general 
subjects.  

 Undergo actions on improving accessibility, for example: 

 an automatic letter of acknowledgement for received emails; 

 a bulletin with municipality news in a local newspaper; 

 an application for citizens, where they can set up and support online petitions 
and crowdfundings;  

 periodically organising meetings with local rulers; 

 create active social media accounts for local rulers.  

 Undergo actions in improving transparency, for example by having monthly meetings 
for local rulers in which they discuss and think critically about the level of 
transparency in their work.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

End of research paper. 
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