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EROSIE VAN HET DEMOCRATISCH BESTEL

A. Analyse , ,

Incidentenpolitiek

*
toename van aantal politieke crises, zie parlementaire enquetes en -
onderzoeken (PEO). Zelfreinigend vennogen? Het karakter van de PEO
verschuift: van gedeeltelijk extern gericht naar vrijwel uitsluitend intern
gericht onderzoek.
Politiek wel dominant (motto 'herstel politiek primaat!'), maar handelt niet
verstandig.Falendpolitiekleiderschap.De bureaucratie ontbeert coördinatie.

*

Organisatiepolitiek

*
Verbetering functioneren overheid door marktwerking? Privatiseringen,
verzelfstandigingen,ZBO's, agentschappen. Resultaten onvoldoende.
Hogere doeltreffendheid door veranderingen in het integraal bestuur?
Stadsprovincie,BON etc. Komt niet van de grond.
Geen politieke regie. 'Implementatiekosten' zijn weggegooid geld.
Lichtpunt: comptabel bestel. Echter: thans verslechtert kwaliteit fmancieel
béÏieer.

*

*
*

Structuur/Begrotingspolitiek

*
Analyse De overheid staat los van de politiek. Invloed politiek is 3%, het
maakt voor de verdeling van middelen niet uit wie er regeert.
Beleidsparadigma's? 'Wet van de remmende achterstand'!
Kosten van instandhouding van het systeem worden steeds groter (groei
stafdepartementen), maar prestaties van het systeem verminderen.
Poldennodel is vergankelijk.
Keuze voor Europa (+ 700%), maar Europa is nu te duur.
Het gaat om beleidsuitvoering niet om (nieuw) beleid!

*
*

*
*



Incidentenpolitiek

,
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Organisatiepolitiek

,

3 recente citaten uit persberichten van de Algemene Rekenkamer:

"De-Rekenkamer heeft zorgen over deels ernstige tekortkomingen in het
[mancieel beheer bij de ministeries BiZa, Defensie, EZ en LNV. Bij deze

ministeries is de kwaliteit van het financieel beheer in de loop van 1997 verder
afgenomentov. 1996.(00.)Bij AZ en VROM constateerde de Rekenkamer naast

verbeteringen nieuwe tekortkomingen. Speciale aandacht verdienen ook de
agentschappen: bij 9 van de 14 bleken tekortkomingen in de financiele

verantwoording en!of in het financieel beheer te bestaan."
30 juni 1998

"Over het geheel genomen is de Rekenkamer bezorgd over de kant
die het opgaat met de kwaliteit van het financieel beheer op de departementen."

28 augustus 1997

"De Pnblieke sector buiten het Rijk is over het geheel genomen ver achter in het
afleggenvan verantwoording over de besteding van publieke middelen. De

komendejaren is een forse inhaalslag nodig om over de hele linie een
bedrijfsvoering te bereiken die in ordelijkheid en controleerbaarheid

vergelijkbaar is met die op de ministeries."/
27 maart 1997



B. Oplossingsrichtingen

* Projectmatige beleidsontwikkeling- en beleidsuitvoering: een beleidscyclus
heeft een begin en een einde. .
'Back to basics'. Juridisering is te ver doorgeschoten. Teveel papier.
Praktisch denken en handelen is noodzakelijk.
Jaarverslag van het Rijk in mei doorzetten.
Permanentevernieuwingomnisbaar. Kritische reflectie en lerend vermogen.
Instroom van jong talent in politiek en bestuur.
Politiek moet verantwoordelijkheid nemen!

*

*
*

*
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drs. G.J. van Loef Zeist, 9 februari 1999


