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Voorzitter Davids heeft zelf een
belangrijke rol gespeeld in dit proces.
Door niet te doen wat hem was
gevraagd; het opnemen van oudbewindslieden in zijn commissie, en
door keihard het gevecht om vertrouwelijke documenten aan te gaan,
• Het gebrek aan innovatiekracht van heeft hij de beeldvorming van een 'ijsNederland en de onbetrouwbaarheid
kast-commissie' weten om te zetten
van stemmachines: wat hebben deze
in die van een echte onderzoekscomkwesties met elkaar gemeen? Het
missie. Uit de reactie van de ministerjuiste antwoord is: bestuurders hebpresident kan worden afgeleid dat dit
niet zo was bedoeld.
ben geprobeerd ze op te lossen door
het instellen van een commissie. Het
Deze gang van zaken roept de vraag
zijn tevens twee van de zes casussen
op hoe de interactie eigenlijk verloopt
in de praktijk tussen bestuurders en
die de Tilburgse bestuurskundige
Martin Schulz beschrijft in zijn proefde door hen ingestelde commissies,
schrift over het verschijnsel van de
zeker bij politiek heikele kwesties.
commissie in het openbaar bestuur.
Jammer genoeg gaat Schulz daar
Hij heeft daarbij behalve naar de rijksnauwelijks op in, ondanks het feit dat
overheid, ook naar de provincie en de
hij in twee van de onderzochte comgemeente gekeken.
missies zelf als secretaris overal bij
Op het oog lijken door de overheid
zat.
Als lid van de door Schulz ook onderingestelde commissies allemaal erg
op elkaar, stelt Schulz, ook al kan de
zochte Nationale Conventie heb ik
aanleiding verschillen. Maar als je
mij - zeker achteraf - verbaasd en
beter kijkt, zijn er grote verschillen. Zo geërgerd over de sturing en manipuzijn er commissies die zich vaak niet
latie die wij ons als commissieleden
zo gedragen als vooraf verwacht en
hebben laten welgevallen. Dat komt
bedoeld. De commissie Besluitvorvast veel vaker voor. Schulz stipt het
ming Stemmachines bijvoorbeeld,
wel aan als hij zijn eigen analyse van
het Innovatieplatform afzet tegen de
was ingesteld om de ontwikkelingen
vernietigende beschouwing door
van de afgelopen decennia op stemgebied te evalueren, maar in de prakvoormalig secretaris Frans Nauta
tijk bleek de onderzoekscommissie
(Hef innovatieplatform. Innoveren in
vooral belangstelling te hebben voor
het centrum van de macht), maar hij
wat er fout was gegaan.
kiest zelf voor een afstandelijker
In dat opzicht is ook de commissiebenadering.
Davids (onderzoek besluitvorming
De waarde van dit boek zit hem dus
Irak) interessant. Bij de instelling zag
niet zozeer in een kijkje in de keuken,
maar meer in de typering van het verde oppositie de commissie vooral als
de zoveelste poging van ministerschijnsel commissie, haar aanleiding,
president Balkenende om een politiek
taken, samenstelling en werkwijze, en
probleem te ontlopen, maar bij de
wat dat betekent voor het effect van
publicatie van het eindrapport was
de commissie.
er juist lof over het boven halen van
de onderste steen.
Klaartje Peters is bestuurskundige

Het onderzoek van de commissie-Davids
bracht meer informatie naar boven dan het
kabinet had gevraagd.

SIGNALEMENTEN
WILLEM BOVERHOF EN MARCO
KRIJNSEN: DOSSIER DINKELLAND,

Kroost, Hengelo, 2010, ISBN
9789490891039,144 pagina's,
€ 14,95.
Harde koppen, grote ego's en herindelingszeer leidde in 2007 tot een
bestuurscrisis in het Twentse Dinkelland. Het kostte burgemeester Frans
Willeme de kop, de lokale samenleving lag in brokken. Een erg gedetailleerd boek, met een overdaad aan
couleur locale. Vooral leesvoer voor
wie de crisis van nabij meemaakte.

iin
8£i

HUGO MARYNISSEN E.A.: GEEN
COMMENTAAR. COMMUNICATIE
IN TURBULENTE TIJDEN!, Business
Contact/Houtekiet, Amsterdam/Antwerpen, 2010, ISBN 9789047003588,
200 pagina's, €19,95.
In dit boek geven drie Vlaamse en
twee Nederlandse experts hun visie
op succesvolle risico- en crisiscommunicatie, zowel bij bedrijven als
overheden in België en Nederland.
Ze doen dat aan de hand van nieuwe
wetenschappelijke inzichten, actuele
cases en tal van recente voorbeelden.
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