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Het Enkhuizer model:
eigen mening?
Eigen partij

REPORTAGE�VERSPLINTERING

Gemeenteraden vol afgesplitste fracties: het is een angst onder
bestuurders, kort voor de raadsverkiezingen. In Enkhuizen is
het realiteit. Zeventien zetels, tien fracties. Een inkijk.

Door�onze�correspondent
Annette�Toonen

B
ij zijn aantreden als burge-
meester van Enkhuizen,
veertien jaar geleden, waar-
schuwde zijn voorganger:
„Je gaat naar een slangen-
k u i l .” Jan Baas (PvdA), die

vorige maand afscheid nam als burge-
meester, vond dat geen probleem. Inte-
gendeel: „Ik wil geen saaie gemeente.”

Saai werd het niet. De vorming van een
college van B en W in Enkhuizen was
steevast een ingewikkelde opgave, door
het grote aantal partijen in de gemeente-
raad. Als de coalitie eenmaal was ge-
smeed, hield die vaak geen stand. Dan
vertrokken wethouders gedwongen of
stapten ze uit zichzelf op, vertelt Baas.

Zo stuurde een partij een eigen wet-
houder naar huis omdat hij niet ‘s te r k ’ ge -
noeg werd gevonden, en bracht een coali-
tiepartij een college ten val om te voorko-
men dat een ‘soc ialere’ te ge n b e g ro t i ng
moest worden uitgevoerd.

Tijdens Baas’ burgemeesterschap heeft
tot drie keer toe een minderheidscollege
de periode tot de volgende gemeente-
raadsverkiezingen overbrugd. „Op de dag
dat ik kwam, in 2003, was er net een wet-
houder opgestapt. Twee overgebleven
wethouders wilden niet met een andere
wethouder in zee, anders zouden ook zij
vertrekken. De gemeenteraad vond het
goed dat ze bleven.”

Enkhuizen, de toeristische West-Friese
gemeente aan het IJsselmeer (ruim
18.000 inwoners), is een historisch vis-
sersstadje met havens, grachten en grote
bedrijven als Monsanto en Enza Zaden.
Het is ook, met zeventien zetels en tien
gemeenteraadsfracties, een van de meest
‘ve r s p l i nte rd e’ gemeenten van Neder-
land, zo blijkt uit een berekening van N RC
op basis van gegevens van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten. Het aantal
fracties is daarbij afgezet tegen het zetel-
aantal. Enkhuizen gaat nek aan nek met
de gemeente Texel die negen fracties en
vijftien zetels telt. Den Haag heeft met
zestien partijen (en 45 zetels) in absolute
zin de meeste raadsfracties.

Afgesplitste raadsleden, opgestapte
wethouders, minderheidscolleges. Aan
de vooravond van de gemeenteraadsver-
kiezingen is er bezorgdheid over de ge-
volgen van de toenemende politieke ver-
splintering. Die vormt een bedreiging
voor de bestuurbaarheid van gemeenten
en het land, vindt bijvoorbeeld waarne-
mend commissaris van de koning in
Overijssel, Boele Staal (D66). Daarom be-
legt die provincie maandag 19 februari er
een bijeenkomst over voor lokale politici.

Eigenwijs en betrokken
Enkhuizen is „een rood stipje” in West-
Friesland, zegt Margreet Keesman, frac-
tievoorzitter van de SP, de grootste partij
in Enkhuizen. De politiek is er ‘breed ge-
s c h a ke e rd’, om met de woorden van oud-
burgemeester Baas te spreken. Van Chris-
tenUnie/SGP tot SP.

De samenstelling van de raad nu: één
fractie met vier zetels (SP), vier partijen
met twee zetels (CDA, D66, VVD en PvdA)
en vijf eenmansfracties (ChristenUnie,
Lijst Van der Pijll, Lijst Quasten en HEA
en sinds kort Enkhuizen Vooruit!). Als het
presidium bijeenkomt – de vergadering
waar fractievoorzitters de raadsagenda
bespreken – melden zich tien fractievoor-
zitters, en zit er meteen een ruime meer-
derheid van de raad aan tafel, schetst
B aas.

Hoe laat de politieke versplintering ter
plaatse zich verklaren? In Enkhuizen met
zijn eigenwijze en betrokken bevolking
zijn mensen het niet snel met elkaar eens,
zegt zowel partijvoorzitter Karin Maze-
reeuw van Nieuw Enkhuizen als SP’er
Keesman. Als ze het dan niet met elkaar
eens zijn, beginnen ze voor zichzelf. Zie
de kerkgenootschappen. Daar zijn er on-
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k ra c ht i g
tegenspel te
bieden
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regionaal�bestuur

De�Houtribdijk�bij�Enkhuizen,deze�gemeente�aan�het�IJsselmeer�heeft�havens,�grachten�en�een�van�de�meest�‘ve�r�s�p�l�i�n�t�e�rd�e’gemeenteraden�van�het�land.

geveer twintig van in Enkhuizen, volgens
beiden.

„Om diezelfde reden telt Enkhuizen
ook tientallen sport- en ondernemersver-
e n i g i nge n”, vult Hans Langbroek aan, het
raadslid van Het Enkhuizer Alternatief
(HEA), dat zich in 2012 afsplitste van
Nieuw Enkhuizen. „Versplintering is in
Enkhuizen geen tijdverschijnsel, maar
een eigenschap. Het anarchisme zit hier
in de genen. Ik woon in een straat met
eenrichtingsverkeer, maar iedereen rijdt
er van twee kanten in. Dat is gewoon in
E n k h u i ze n .”

Dat blijkt ook nu: het raadslid van
Nieuw Enkhuizen, Michèl de Jong, heeft
net zijn eigen partij opgericht, Enkhuizen
Vooruit!. De partij en hij zaten niet meer
op één lijn, zegt De Jong. Hij is bijvoor-
beeld vóór bestuurlijke samenwerking
met de gemeenten Stede Broec en Drech-
terland, Nieuw Enkhuizen niet. Door de
afsplitsing van De Jong is Nieuw Enkhui-
zen, bij de laatste verkiezingen goed voor
twee zetels en in 2006 nog de grootste
partij, in vier jaar tijd helemaal uit de ge-

meenteraad verdwenen.
Bram van der Pijll, in 2014 samen met

De Jong voor deze partij beëdigd, splitste
zich in 2015 al af. De scheepsrestaurateur
en botensloper werd geroyeerd als partij-
lid. Als Lijst Van der Pijll ging hij verder.
Hij was het naar eigen zeggen oneens met
een deel van de partij dat de eigen wet-
houder weg wilde hebben. Van der Pijll
verliet boos een partijvergadering omdat,
zo zegt hij, een „fatsoenlijke dialoog” niet
mogelijk was.

De wethouder van Nieuw Enkhuizen
vertrok in de loop van 2016. Hij voelde
„onvoldoende vertrouwen bij de achter-
b a n”, citeerde website Wij NoordHolland.

Enkhuizen ging door met een minder-
heidscollege, dat tot vorig jaar maart
standhield. Toen vertrokken ook de drie
overgebleven wethouders. In een van de
wethouders was het vertrouwen opge-
zegd; in een auditrapport kwamen tekort-
komingen aan het licht bij de ambtelijke
samenwerkingsorganisatie die zich bezig-
houdt met de uitvoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning en de

Jeugdwet. De rest stapte daarna uit zich-
zelf op.

De gemeente wordt nu bestuurd door
een ‘z a ke n k a b i n e t ’ met twee wethouders
‘van buiten’ – van een andere politieke
kleur dan het oorspronkelijke college.

Lage kiesdrempel
De versplintering van gemeenteraden in
Nederland neemt toe, constateert Marcel
Boogers, hoogleraar regionaal bestuur
van de Universiteit Twente. Steeds meer
nieuwe partijen doen mee aan de lokale
verkiezingen – Forum voor Democratie,
PVV, Denk – én de kleinere partijen wor-
den groter en de grotere partijen kleiner.

De tijd dat kiezers KVP of later CDA
stemden omdat ze uit een katholiek nest
kwamen, is al lang voorbij. De versplinte-
ring zette in de jaren negentig verder door
met de opkomst van partijen als Leefbaar
Hilversum en Leefbaar Utrecht en andere
‘l o k a l e n’. Boogers: „Als je een nieuw idee
hebt, kun je zo deelnemen aan de verkie-
zingen. We hebben een lage kiesdrempel;
je hebt niet heel veel steun nodig om in
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Hellendoorn
Tegen�de
versplintering�in

Twee�wethouders�die
samen�vier�partijen
ve�r�t�e�g�e�nwo�o�r�d�i�g�e�n�.�Het
gebeurt�in�de�Overijsselse
gemeente�Hellendoorn.
Daar�zijn�in�2014�als�gevolg
van�versplintering�de�wet-
houders�Anja�van�den�Dol-
der�(ChristenUnie)�en�Tho-
mas�Walder�(D66)�benoemd
namens�ChristenUnie,�D66,
PvdA�en�VVD.�Beiden�komen
van�buiten�de�gemeente.

Burgemeester�Anneke�Ra-
ven�(CDA)�kijkt�positief�te-
rugop�deze�raadsperiode:
„Het�heeft�goed�gewerkt.�De
raad�functioneert�hier�op�in-
houd,�niet�op�oppositie�en
coalitie.�De�coalitie�is�niet�al-
tijd�eensgezind,�en�de�op-
positie�stemt�mee�met�de
coalitie.�Dat�zit�hier�in�de�be-
stuurlijke�traditie.”

Volgens�haar�is�nog�nooit
tussentijds�een�wethou-
der�gedwongen tot�aftre-
den.�Hellendoorn�is�daar-
mee�een�uitzondering.

Dankzij�overleg,�vertrou-
wen�en�de�bereidheid�om
elkaar�iets�te�gunnen,�is
het�gelukt�te�besturen�na-
mens�meerdere�partijen,
stelt�wethouder�Van�den
Dolder.�De�koers�was�tevo-
ren�uitgezet:�„Het�coalitieak-
koord,�waarover�stevig�is
onderhandeld,�gaf�weinig
aanleiding�tot�discussie.”

Hellendoorn�heeft�25
raadsleden�en�door�een�af-
splitsing�sinds�kort�tien�frac-
ties.�Zeven�fracties�hebben
een�of�twee�zetels.�Drie�loka-
le�partijen�hebben�besloten
samen�op�te�trekken�bij�de
g�e�m�e�e�n�t�e�ra�a�d�sve�r�k�i�e�z�i�n�-
gen.�Raven:�„Wij�gaan�dus
tegen�de�versplintering�in.”

de raad te komen.”
Commissaris van de koning Staal waar-

schuwde in zijn nieuwjaarsrede voor het
risico op bestuurlijke verlamming door
versplintering. Hij wijst op problemen bij
de collegevorming. „Bij een college met
vijf eenmansfracties kan je ze niet alle vijf
een eigen wethouders laten leveren”,

zegt hij in een toelichting.
Oud-burgemeester Baas weet uit eigen

ervaring hoe ingewikkeld het is om met
kleinere fracties een college te vormen.
„Het is jongleren totdat je genoeg partijen
hebt”, zegt hij. „Zodra kleinere fracties
uit elkaar vallen, valt ook de steun voor
het college weg. Iedere keer moet je weer

nieuwe wethouders inwerken.”
Boogers ziet nog andere negatieve ge-

volgen: „Waar een grote fractie taken kan
verdelen, kan een kleine fractie dat niet
of nauwelijks. Voor kleine partijen is het
lastiger zich te profileren. Ze scherpen
hun opvattingen aan. Dat maakt de sfeer
er in een gemeenteraad niet leuker op; de
kans op conflicten is groter. Een versnip-
perde raad is bovendien minder goed in
staat krachtig tegenspel te bieden aan een
c o l l e ge .”

En dan de spreektijd in de raad. Baas:
„Als iedere fractie vijf minuten aan het
woord is, heb je bijna een uur vol. Dan
kun je geen tien onderwerpen op een
avond behandelen.”

Gemeenteraden met veel kleinere frac-
ties dreigen te verworden tot babbel-
boxen, zei de Zwolse ex-wethouder Mar-
tin Knol in november bij het verschijnen
van zijn boek over wethouderschap.

Je moet het kort en bondig houden,
vindt het afgesplitste raadslid De Jong.
Zeven minuten maar sprak hij het afgelo-
pen jaar in de raad – wat hem op kritiek

C o l l e ge s
moeten dan
op zoek naar
m e e rd e r h e d e n .
Je krijgt beter
d o o rd a c ht e
vo o rs t e l l e n

Hans�Langbroek
raadslid�Het
E�n�k�h�u�i�ze�r
Alternatief

uit zijn, inmiddels voormalige, partij
kwam te staan.

Staal adviseert een hogere kiesdrempel
en ‘uit de partij, dan ook uit de raad’.
Geen afsplitsingen meer, tenzij raadsle-
den hun zetel met voorkeurstemmen
hebben verworven.

Baas is het met hem eens: „Dat zou in
de wet moeten worden opgenomen.”

De oud-burgemeester vindt ook dat
partijen die er niet in slagen de kiesdrem-
pel te halen, geen restzetel moeten kun-
nen krijgen. In kleinere gemeenten (met
minder dan negentien zetels) kan het ge-
beuren dat een partij die geen zetel haalt,
toch met een restzetel in de raad komt. Zo
belandde in 2014 Het Enkhuizer Alterna-
tief in de raad van Enkhuizen.

„Dat vind ik nou echt een PvdA-regen-
teske opvatting”, reageert het HEA-raads-
lid Langbroek. „Ik vind het juist heel de-
moc ratisch.” Over versplintering en min-
derheidscolleges hoor je hem niet klagen:
„Colleges moeten dan op zoek naar meer-
derheden; je krijgt beter doordachte
vo o r s te l l e n .”

Versplintering�in�de�praktijk:�17�raadsleden,�10�fracties

1 Enkhuizen Vooruit!4 SP

2 CDA

2 D66

2 PvdA

1 Lijst Quasten

1 HEA

1 Lijst van der Pijll

2 VVD

1 ChristenUnie

Totaal

17 raadsleden

Samenstelling gemeenteraad Enkhuizen
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