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COLUMN 24 april 2021 - Columnist: Peter Drijver 

 

Handhaving 
 

Steeds verdergaande privatisering bij de overheden leidde tot overmoed bij de bestuurders 

van dorp, stad, provincie en rijk. 

Iedereen heeft een school afgemaakt en iedereen zal dus wel de regels opvolgen die de 

volksvertegenwoordigers voor het volk vaststellen. 

Mooi niet. 

 

Volksvertegenwoordigers zijn inmiddels niet meer onze vrijgestelden aan wie we de taak 

hebben overgelaten om ervoor te zorgen dat we fijn kunnen samenleven in een dorp of stad. 

Die ervoor zorgen dat er scholen zijn, dat het vuilnis opgehaald wordt, dat de tegels recht 

liggen en dat de gezondheidszorg geregeld is. 

 

Nee, er is een waterhoofd ontstaan van Boven Ons Gestelden die zonder enige kennis van 

zaken de ambtelijke diensten instructies geven. Die sturen met fraaie bewoordingen en 

belastinggeld. Die elkaar in hun debatten voortdurend de maat nemen zonder gezamenlijk 

problemen te doorgronden of aan te pakken. 

Dat doen ze zonder zich te bekommeren over de problemen die er ontstaan wanneer dat 

beleid in het veld en aan het bed uitgevoerd moet worden.  

En voilà, zie daar de toeslagenaffaire, het aardgasschade-schandaal, de misstanden rond de 

jeugdzorg, de schandalen rond Amare/Spuiforum, het Koningin Julianaplein en de schandalen 

rond de vastgoeddeals of de Energie-academie. En dan hebben we het nog niet gehad over 

de manier waarop dit college voor de derde collegeperiode op rij alle beschikbare ruimte in de 

stad, alle beschikbare stukadoors met al hun gipsplaten en inloopdouches reserveren voor 

gasten in Den haag maar niet voor de eigen stemmers en woningzoekenden. 

 

Dit koningsdrama gaat gepaard met een gemeenteraad die in toenemende mate eisen stelt 

aan dat college – dat geen krimp geeft en doet alsof zij simpelweg door god is uitverkoren. 

 

Het is ronduit sneu om terug te zien hoe Revis, Klein, Balster, van Alphen spartelden terwijl 

het ambtenarenapparaat simpelweg niet deed wat ze wilden zonder dat ze ook maar wilden 

horen waarom hun koninklijke verlangens niet konden worden gehonoreerd in de 

weerbarstiger werkelijkheid. 

Even verderop in de tweede kamer waar nogal wat gemeenteraadsleden werken, is dat niet 

anders. Staatssecretaris van Ark vraagt de Kamer om een zorgbonus van 250 euro aan alle 

zorgverleners uit te keren óf van 500 euro alleen voor zorgverleners aan Corona patiënten. 

De kamer antwoordt botweg 500 euro aan álle zorgverleners uit te willen keren zonder te 

zeggen ten koste van welk potje dat gaat. Tegelijkertijd blijken twee theekrans-informateurs 

samen met de premier te hebben zitten beppen over Omtzigt terwijl de werkelijk belangrijke 
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zaken onbesproken bleven: de klimaatcrisis, de tegenstelling arm en rijk, het falen van de 

belastingdienst in een land waar vastgoed, narco en belastingarrangementen de boventoon 

lijken te voeren. 

 

Beide illustreren dat onze democratie niet werkt. De door ons gekozen raadsleden mogen én 

kunnen het college niet controleren omdat ontoegankelijke en onvolledig samengestelde 

stukken vertrouwelijk moeten blijven. Raadsleden mogen daar geen specialisten bij 

raadplegen – toch allemaal lieve jongens en meisjes die het beste voor hebben maar die net 

als U en ik niet van alles écht verstand kunnen hebben.  

Blijkens de uitgelekte notulen van de ministerraad geldt inmiddels voor Kaag, Rutte en 

Hoekstra dat die naar buiten toe als team zeggen te opereren, maar binnenskamers elk hun 

eigen potje liegen en bedriegen. 

 

In een toestand waarbij alle overheden meer en meer gewantrouwd worden ligt eigenrichting 

en anarchie op de loer. Afgelopen drie collegeperiodes is het hele handhavingsapparaat van 

de gemeente gekortwiekt en het geld is naar andere potjes verschoven: Amare, 

masterplannen die niet doorgaan, een stadskantoor aan de Leyweg, afijn U kent ze. 

De bouwpolitie bestaat niet meer die controleert of volgens de regels wordt gewoond en 

volgens de regels wordt gebouwd, de wijkagenten zijn nog slechts volgens politierapporten 

op straat te vinden, de vuilniszakkenoverlast wordt niet meer aangepakt en de gemeente 

liegt wanneer het haar uitkomt een voor een ontwikkelaar profijtelijke parkeeroplossing bij 

elkaar. 

 

Enig overgebleven afdeling is de pandbrigade: de mensen die controleren op meldingen van 

woonoverlast, overbewoning enzovoorts. Die geen verstand of affectie hebben om op te 

treden bij de illegale sloop van een beschermd monumentaal interieur of kap. Geen kwaad 

woord over de mensen die daar werken: nu Linda de W. daar helaas weg is, is er een akelig 

gebrek ontstaan en wethouder noch afdeling monumentenzorg kunnen daar iets over zeggen. 

 

Nee, nu roepen dat het goed komt omdat er meer mensen komen –daar geloof ik geen snars 

van. In veel stadsdelen komt de pandbrigade nooit opdagen bij meldingen. In recente 

stukken stelt het college doodleuk dat alleen op hoofdlijnen gecontroleerd kan worden. 

Waar niet gehandhaafd wordt, daar gelden geen regels wanneer de overheid terecht 

gewantrouwd wordt. 

Ik hou me hart vast voor de komende gemeenteraadsverkiezingen – maar liegbeest Rutte 

kreeg de meeste stemmen. 

Fijn weekend. 
 


