DE PUBLIEKE ZAAK
Concensorvragen discussiebijeenkomsten
Schaal 1 (volstrekt oneens) tot 10 (volstrekt eens)
Algemeen
1. De Nederlandse overheid/ politiek functioneert veel beter dan het gemiddelde van de
Europese gemeenschap
2. Nederland is veel meer democratisch dan het gemiddelde van de Europese gemeenschap
3. Er is een groot onbehagen over het functioneren van de Nederlandse overheid/ politiek
4. Het onbehagen is overwegend neutraal ten opzichte van partij politiek
Rol van de overheid
1. De nationale overheid moet een veel minder dominante rol aannemen
2. De overheid moet zich veel minder dirigerend en veel meer inspirerend opstellen
3. De overheid moet veel meer ruimte bieden voor locale initiatieven en oplossingen binnen een
breed kader van uitgangspunten
4. De burger moet geïnspireerd worden om een veel actievere rol te nemen ten aanzien van
lokale onderwerpen zoals veiligheid, onderwijs, ruimtelijke ordening, reiniging en dergelijke
op het niveau van de buurt.
Politieke processen
1. De kwaliteit van de procesgang, zowel in de politieke besluitvorming als in de planning en
uitvoering door de overheid, kan dramatisch verbeterd worden
2. Ter bevordering van de kwaliteitsverbetering in de procesgang dient de overheid/politiek een
eenvoudig systeem van regelmatige toetsing van werkelijke resultaten ten opzichte van
beoogde resultaten te organiseren
Organisatie van de overheid/politiek
1. De organisatie van de overheid/politiek is grotendeels nog gebaseerd op de uitgangspunten
van de 19e eeuw
2. Er bestaat vrijwel geen belangrijk onderwerp waarbij niet tenminste drie departementen naast allerlei andere overheidsinstanties - betrokken zijn
3. De Provinciën en de Provinciale Staten vormen een overwegend overbodige bestuurslaag
tussen de nationale overheid en de gemeentelijke overheid.
4. Grote delen van de overheid zouden op projectmatige basis moeten kunnen worden ingezet
om daarmee een veel doelmatiger gebruik van menselijke middelen mogelijk te maken en het
werk voor de betrokken ambtenaren interessanter te maken
Verkiezingssystemen en benoemingen
1. Het huidige systeem van verkiezingen en mediale begeleiding van politici fungeert in het
geheel niet als een praktisch instrument van democratie
2. Benoemingen zijn veel te vaak gericht op het toekennen van gunsten in plaats van op
persoonlijke kwalificaties

