
     
‘Toch nog veel wolligheid’

Jaarlijkse Leidse analyse van Troonrede

De Troonrede was minder wollig dan tijdens de voorgaande kabinetten onder
leiding van premier Mark Rutte. Maar wat de regering met het land aan wil, is
er na Prinsjesdag niet veel duidelijker op geworden.  

‘Zo is de eerste Troonrede van Rutte IV een nogal alarmerend verhaal
geworden’, schrijven de Leidse onderzoekers Arco Timmermans en Gerard
Breeman. ‘Hoe het kabinet precies de toekomst ziet, daarover hoorden we dit
jaar ook weer veel wolligheid.’  

Ook dit jaar is er weer een analyse van Timmermans en Breeman, verbonden
aan het Instituut Bestuurskunde van de Leidse Universiteit. Wat heeft de
aandacht van de regering? Wat zijn de centrale thema’s?  

De Troonredes van Rutte’s kabinetten blonken tot nu tot uit in wolligheid. Die
van vorig jaar was de wolligste ooit. De Troonrede van 2022 is concreter,
‘berekende’ het duo Timmermans/Breeman. Maar toch waren er nog ‘veel
beschouwingen en clichés’ - naast veel terugblikken. ‘Alsof het kabinet ons
wilde geruststellen dat Nederland ook al eerder grote crises had meegemaakt
en we er nu ook wel weer uit zullen komen.’ In vergelijking met voorgangers
had de Troonrede veel aandacht voor energie. Maar Europa is er nog nooit zo
bekaaid afgekomen.

Lees verder ›
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Column

Unie & lidstaten

De protesten hebben Den Haag bereikt. Ook koning Willem Alexander kan het
op Prinsjesdag niet zijn ontgaan. Je moet lang terug gaan in de geschiedenis
om boegeroep op Prinsjesdag te horen. Maar op buitenstaanders - te
beginnen in Ter Apel - zullen die protesten een vreemde indruk maken,
vermoedt tekenaar Arend van Dam.

 

‘Rammelende responsiviteit’
Caelesta Braun 
hoogleraar public governance Universiteit Leiden

‘…Om bestuurlijke responsiviteit goed vorm te geven, is het
nodig dat publieke organisaties inbreng van alle relevante
belanghebbenden ontsluiten en niet slechts een smaldeel ervan.
En dat overheidsorganisaties [..] open moeten staan voor al deze
inbreng. [..] Dus een signalering van de CEO van de ING over
[witwassen] zou door De Nederlandsche Bank op equivalente
manier moeten worden gewogen als een signalering van een
groep burgers...’

Lees de column ›
 

Europese Unie
Jan Marinus Wiersma

State of the Union over de interne en externe Europese weerbaarheid.

Lees verder ›
 

Europese Unie
Milan van Genderen

Op de westelijke Balkan kan de EU haar betrouwbaarheid bewijzen.

Lees verder ›
 

Hongarije
Tibor Hargitai

Druk op Orbán neemt toe, zowel vanuit Europa als binnenslands.

Lees verder ›
 

 

3 oktober 2022, Den Haag 
Debat | Hoofdrol in de EU? Over de haalbaarheid
van de Nederlandse EU-ambities
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Artikelen

21 oktober 2022, Den Haag 
Symposium | Om de lokale democratie:
presentatie bundel 20 

› Overzicht activiteiten

 

Politieke rondgang
Gerrit Voerman

De crises over asiel, stikstof, energie, en in�atie
ploegen het politieke landschap om, maar bieden
met name Mark Rutte’s VVD ook kansen. Een
overzicht.

Lees verder ›
 

‘Leden van de Staten-Generaal’
Anne Bos, Bert van den Braak, Edgar Hoedemaker & Jan Schinkelshoek

De Troonrede was wel/niet/een beetje toegesneden
op de voortwoekerende vertrouwenscrisis. Een serie
opinies.

Lees verder ›

 

Rondom de troon
Jan Ramakers

Prinsjesdag: feest van de democratie of feest van de
monarchie? Een beschouwing.

Lees verder ›

 

Parlementaire enquêteren (1)
Dirk Jan Wol�ram

De Kamer is volop aan het onderzoeken geslagen.
Wordt het niet te veel? Worden de goede vragen
gesteld? Een opinie.

Lees verder ›

 

Parlementair enquêteren (2)
Huub Linthorst

De Kamer is volop aan het onderzoeken geslagen. Wordt het niet te veel?
Worden de goede vragen gesteld? Een opinie.
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Nieuwe
bestuurscultuur

Deel I: dualisme

Lees verder ›

 

Kiezen en niet kiezen
Jasper van Dijk

Kabinet moet laten zien wat er te kiezen valt, ook als
het om stikstof gaat.

Lees verder ›

 

Op het scherpst van de snede
Anneke Ribberink

‘De celebrity culture is een mijnenveld waarin
vrouwelijke politici met de grootste angstvalligheid
dienen te opereren.’ Een essay.

Lees verder ›

 

Permanente asielcrisis
Karin Geuijen

‘We moeten de asielopvang niet als tijdelijk te
beschouwen, maar als een reguliere
maatschappelijke opgave - combineren met andere
opgaven zoals de tekorten op de arbeidsmarkt.’ Een
analyse.

Lees verder ›
 

Een jaar geleden had iedereen het er over: een
nieuwe bestuurscultuur. Premier Mark Rutte had er
‘radicale ideeën’ over. Wat is er van
terechtgekomen? Een serie.

Lees verder ›
 

Nieuwe voornemens, onzichtbaar
resultaat
Bert van den Braak
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Nieuws

Aantal ingediende moties van wantrouwen tegen hele kabinet 
Rutte IV: 9 
Rutte III: 11 
Rutte II: 13 
Rutte I: 0 
Balkenende IV: 4 
Balkenende III: 0 
Balkenende II: 1 
Balkenende I: 0 
Kok II: 0 
Kok I: 0

Is een nieuwe bestuurscultuur niet vooral een kunstmatig beeld, waarvan
niemand echt weet wat het nu eigenlijk inhoudt?

Lees verder ›
 

‘Wat niet verandert, is dat samenwerking Nederland sterker
maakt dan polarisatie. Dat is van alle tijden.’

Koning Willem Alexander in de Troonrede.
 

En verder

Kiesdrempel ook bij gemeenteraadsverkiezingen? Een policy paper.
Lees verder ›

Ministers spreken met één mond? Een opinie.
Lees verder ›

Burgemeester: boegbeeld of crime �ghter? Een column.
Lees verder ›

 
 

Hoeveel dagen tot opvolging na tussentijds aftreden? 
Zijlstra - Blok: 21 dagen 
Staghouwer - ?: 18 dagen + 
Opstelten - Van der Steur: 10 dagen 
De Graaf - Pechtold: 7 dagen 
Bijleveld - Kamp: 6 dagen 
Kaag - Knapen: 6 dagen 
Dekker - Winsemius: 1 dag 
Donner - Hirsch Ballin: 1 dag 
Vogelaar - Van der Laan: 0 dagen 
Hennis - Dijkho�: 0 dagen
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