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De waakhond die nooit blaft
OPINIE

De Groninger raad hamert komende woensdag de begroting voor 2016 af. Ide-
aal moment voor raadsfracties eens stevig in de bus te blazen. Het zou een ver-
ademing zijn, want een feest van lokale democratie is het niet in het Groninger
stadhuis.

RICHOLD BRANDSMA

E en groep studenten journalis-
tiek van de Rijksuniversiteit
schoof vorige week aan bij de

vergadering van de gemeenteraad.
Zouden ze er wat van opgestoken
hebben, vraag je je af. Te weinig na-
melijk breekt de Groninger raad pot-
ten. De raad van de gemeente Gro-
ningen, in vergadering bijeen op
woensdag 28 oktober, was daar geen
uitzondering op

Vorige week bijvoorbeeld hield de
Groninger raad zich al voor de derde
keer in vier weken tijd bezig met
TTIP, het aanstaande handelsver-
drag tussen Europa en de VS. Som-
mige raadsfracties maken zich grote
zorgen over de gevolgen van TTIP.
Daar is niks mis mee. Maar er zijn
echt betere plekken dan de gemeen-
teraad om ruimte te geven aan die
zorg. De raad heeft namelijk niet zo
bar veel te zeggen over handelsver-
dragen tussen Europa en Amerika.

Uiteindelijk leidde het debat tot
een motie van GroenLinks, waarin
een meerderheid van de raad haar
zorgen uitspreekt. Die boterzachte
motie kwam in de plaats van het veel
scherpere, en dus afgewezen, idee
om Groningen TTIP-vrij te verkla-
ren. Volgens de motie van Groen-
Links moet de Groninger zorg over-
gebracht worden naar Den Haag en
Brussel. Zal er iemand in Den Haag
of Brussel slapeloze nachten beleven
als de brief met Groningse zorgen op
de deurmat ploft?

De raad ging verder met een kwes-
tie dichter bij huis: de toekomst van
het Noorderplantsoen. In de raads-
commissie had wethouder Joost van
Keulen een week eerder al gezegd
dat hij het goed vindt gaan in het
park. Er is balans, zei de wethouder
en maakte duidelijk dat hij die ba-
lans liever niet verstoort.

Daags erna zal de wethouder ge-
dacht hebben dat hij dat toch maar
moest formaliseren. Stel je voor dat
die gemeenteraad gekke dingen wil
doen in het plantsoen. Dus greep
Van Keulen (VVD) de telefoon en bel-
de partijgenoot en fractievoorzitter
Sabine Koebrugge.

Het gesprek zal ongeveer als volgt
zijn gegaan: -Heee Koebrugge, Joost
hier. Hoe is het? –Dag Joost, goed
hoor, wist je dat ik een voornaam
heb? –Jajaja, goed. Zeg ik bel over dat
plantsoen. Ik wil geen gedonder

daar. Er is balans. Die moet er blijven
ook en dat moet jij regelen. –Je be-
doelt een motie, Joost? –Ja, dat be-
doel ik. Regel het maar met de colle-
gepartijen, dan is de meerderheid di-
rect ook binnen. Zeg maar tegen
GroenLinks en PvdA dat wij dat de-
bat over TTIP niks vinden, maar dat
we niet al te moeilijk zullen doen als
zij daar in een motie zorgen over uit
willen spreken. Maar dan moeten zij
onze plantsoenmotie wel steunen.

Wat dit allemaal met dualisme in
de gemeentepolitiek te maken heeft,
mag Jan Douwe Elzinga uitleggen.
Maar de motie? Die lag er dus echt.
‘De raad is van mening dat er balans
is in het Noorderplantsoen en ver-
zoekt het college deze balans in
stand te houden’. Iedere poging van
raadsfracties om andere dingen te
doen in het park werd vervolgens ge-
smoord, want de balans in het plant-
soen zou zo maar verstoord kunnen
raken.

De discussie over de toekomst van
het plantsoen inclusief enquête en
een debat op Noorderzon was een
initiatief van de Stadspartij, Groen-

‘Wat het met
dualisme te maken
heeft mag Elzinga
uitleggen’
Links en D66. Het leverde heel veel
reacties op van burgers. Maar de ba-
lans is heilig en dus verandert er
niets. De wethouder zette het proces
naar zijn hand. De raad stond erbij,
keek ernaar of werkte eraan mee.

Moet de gemeenteraad dan maan-
delijks voor spektakel zorgen, ruzie
in de tent en afbreken die voorstel-
len van B en W? Vanzelf niet. Maar de
maandelijkse gemeenteraad oogt nu
te vaak als een debatclub. De burge-
meester en zijn wethouders kunnen
nagenoeg ongestoord hun gang
gaan. De 89.894 Groningers die 19
maart 2014 hun stem uitbrachten,
zullen zich dat anders voorgesteld
hebben.

De Groninger zou vooral meer
mogen verwachten van de vier colle-
gepartijen. D66, PvdA, VVD en

GroenLinks vonden elkaar op het
uitgangspunt dat de gemeente an-
ders met de burger om zou gaan.
Maar steeds komt het college ermee
weg als het misgaat in de omgang
met de burger, de nieuwbouw van
het Hampshire Hotel in Hoornse
Meer en de wakeboardbaan op Kar-
dinge zijn voorbeelden.

De PvdA koos een afwijkende
koers bij het in dienst nemen van ge-
bouwenbeveiligers, terwijl Groen-
Links het vaakst moeite heeft met de
lijn van B en W. Bij de discusssie over
de miljoenenlening voor FC Gronin-
gen bijvoorbeeld of de vriendschap
met Yantai. Steeds schoof Groen-
Links een besluit voor zich uit, om
uiteindelijk toch in te stemmen.
Daarmee zijn de voorbeelden van
dualisme in de Groninger raad wel
ongeveer besproken. Het debacle
rond het Infoversum markeerde de
roep om een onafhankelijke tegen-
macht voor B en W. De huidige ge-
meenteraad is dat niet. Hij fungeert
vooral als waakhond die nooit blaft.
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