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‘Nauwelijks versplintering in gemeenteraden’
Simon Otjes over ‘urban myth’
Gemeenteraden zijn nauwelijks meer versplinterd. In tegenstelling wat na de
raadsverkiezingen werd geconstateerd, is het beperkt gebleven tot de grote steden.
Politicoloog Simon Otjes, docent aan de Universiteit Leiden en onderzoeker bij het
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, heeft de uitslag geanalyseerd en
komt tot de slotsom dat versplintering met name een fenomeen van de steden is. ‘Daar
zijn meer partijen, meer eenpitters en een hoger aantal partijen dan vier jaar geleden’,
schrijft hij. ‘Dat lot is het grootste deel van Nederland bespaard gebleven. In de meeste
gemeenten is de versplintering niet of nauwelijks toegenomen.’
Voor extra lange onderhandelingen over nieuwe colleges van B&W is Otjes niet bang.
Gemiddeld zullen die formaties [64 dagen] een ‘halve dag’ toenemen. ‘Een middag dus.’
Lees verder ›

‘Ongevraagd advies’

De ‘ongevraagde adviezen’ vanuit het Montesquieu Instituut zullen worden betrokken bij
de evaluatie van de ‘lange, te lange’ kabinetsformatie. Vorige week is de terugblik op de
totstandkoming van Rutte IV gepubliceerd. Het is een bundel artikelen waarin de hele
gang van zaken van de verkiezingscampagne tot het regeerakkoord wordt ontleend,
uitlopend op een serie adviezen en andere aanbevelingen. Het eerste exemplaar werd
aangeboden aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp, formeel de regisseur van het
formatieproces namens de Tweede Kamer.
Lees verder ›

‘Het is tijd…’

Column

Aalt Willem Heringa
Scheidend hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Maastricht
‘…Het is eindelijk tijd om een archaïsch overblijfsel in onze Grondwet
op te ruimen, bij voorkeur langs de koninklijke weg van de
grondwetsherziening. Maar als het niet anders kan, dan maar door dat
overblijfsel te reduceren tot museumstuk. Ik heb het over artikel 120
Grondwet dat de rechter verbiedt wetten in formele zin te toetsen aan
de grondwet. [..] Dat verbod heeft de rechter parten gespeeld in de
aanvankelijk veel te terughoudende rol waar het de
kinderopvangtoeslagen betrof...’
Lees de column ›

Frankrijk

Unie & lidstaten

President heeft een vrijwel onneembare plaats veroverd.
Lees verder ›

Hongarije
Europese Unie aan zet in strijd om democratie.
Lees verder ›

4 april 2022, Den Haag

Agenda

Actualiteitendebat: Omgangsvormen in de Tweede
Kamer: 'Zullen we het een beetje chic houden?'
Democratie in Debat
12 mei 2022
Save the date: Viering 15 jaar Montesquieu Instituut op
12 mei
Andere activiteiten
30 mei 2022, Den Haag
Actualiteitendebat mei
Democratie in Debat
› Uitgebreide agenda

Na de raadsverkiezingen

Artikelen

‘Om te beginnen moeten we er vanaf dat alle gemeenten
eens in de vier jaar op dezelfde dag een nieuwe raad
kiezen.’ Een opinie.
› Lees verder

Wie, o wie?
Niet Hugo de Jonge moet zich verantwoorden voor alles
wat zich twee jaar geleden afspeelde tussen Sywert, de
mondkapjes en het departement, maar zijn opvolger. Een
advies.
› Lees verder

Onderzoek & mondkapjes

Niet de verantwoordelijke minister, maar de minister van
Binnenlandse Zaken of de Tweede Kamer moet opdracht
geven voor onafhankelijk onderzoek. Een pleidooi.
› Lees verder

En dat is twintig...
Afsplitsingen in de Tweede Kamer zijn van alle tijden, maar
zo vroeg in een zittingsperiode al 20 fracties, dat is wel
uitzonderlijk. Een overzicht.
› Lees verder

Aanmodderend vragenuurtje
Zou een kort debat in de Tweede Kamer over een actuele
kwestie niet een betere vorm zijn dan een geforceerd
wekelijks vragenuur? Een beschouwing.
› Lees verder

Koude Oorlog
Moet Forum voor Democratie worden uitgesloten van
vertrouwelijke parlementaire overleggen? Reden voor een
herhaling van de Koude Oorlog in de Kamer? Een terugblik.
› Lees verder

Staat & noodrecht
Als de coronacrisis iets heeft duidelijk gemaakt, is het dat
het staatsnoodrecht - meer dan 150 jaar na ‘Thorbecke’ op de schop moet. Een analyse.
› Lees verder

Oekraïne
De Russische inval in Oekraïne heeft gevolgen voor Europa
en Nederland.

Europese Unie
Hoe Ruslands’ oorlog Europa volop versnelt en soms vertraagt.
Lees verder ›

Persvrijheid
Uitzendverbod voor Russische media - grondrechten voor de vijand.

Lees verder ›

Multilateralisme
‘Hernieuwd multilateralisme’ als Nederlandse reactie.
Lees verder ›

Geheime dienst
‘Wat doet de geheim agent eigenlijk in deze oorlog?’
Lees verder ›

Baltische staten
Achterdocht in de Baltische landen.
Lees verder ›

Podcast
Podcastserie Het Spel en de Macht
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen: hoe te
interpreteren, en hoe verloopt de formatie van lokale
gemeentebesturen?

‘Ik woon op loopafstand van het stadhuis. Het wordt best even
aanpassen, maar het is te combineren.’
Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu [Denk] gaat ook zijn gemeenteraadszetel innemen.

En verder

Nieuws

Het aftellen is begonnen. Een analyse.
Lees verder ›
Kwetsbare democratie, weerbare democratie. Een column.
Lees verder ›
Strijd om de middelen. Een column.
Lees verder ›

Afgesplitste eenlingen

Landelijke opkomst

in de Tweede Kamer
Nilüfer Gündoğan (Volt, 2022)

Gemeenteraadsverkiezingen
2022: 50,3%

Pieter Omtzigt (CDA, 2021)
Liane den Haan (50PLUS, 2021)

2018: 55,0%
2014: 53,8%

Henk Krol (50PLUS, 2020)
Wybren van Haga (VVD, 2019)

2010: 54,1%
2006: 58,2%

Femke Merel van Kooten (PvdD, 2019)
Jacques Monasch (PvdA, 2016)

2002: 57,7%
1998: 59,5%

Johan Houwers (VVD, 2015)
Norbert Klein (50PLUS, 2014)

1994: 65,3%
1990: 62,3%

Partners

Colofon
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