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Samenvatting (Dutch summary) 

Inleiding 
Decentralisatie gaat over de institutionele verhoudingen tussen centrale en lokale over-
heden. Op de schaal tussen enerzijds centralisatie en anderzijds decentralisatie, ligt de 
nadruk in de Tanzaniaanse bestuurlijke verhoudingen op meer decentralisatie. Het lei-
dende principe hierbij is ‘Decentralisation by Devolution’, oftewel: decentralisatie door 
het overhevelen van verantwoordelijkheden naar de lokale overheden. De lokale over-
heden zijn in Tanzania de districten. Deze districten hebben, onder invloed van het 
hervormingsprogramma voor lokale overheden (het ‘Local Government Reform Pro-
gramme’, LGRP) meer bevoegdheden gekregen. De redenering die in dit hervormings-
programma wordt gevolgd, is dat duurzame ontwikkeling van de voorzieningen op het 
lokale niveau afhangt van de mate waarin de lokale bevolking wordt betrokken bij het 
tot stand brengen van deze voorzieningen en het onderhouden ervan. De lokale be-
volking beschikt immers over de kennis over de staat van het voorzieningenniveau en 
over de voorwaarden die moeten worden vervuld om de voorzieningen te verbeteren. 
Bovendien is de lokale bevolking gedeeltelijk verantwoordelijk voor het realiseren van 
verbeteringen, bijvoorbeeld doordat overheidsinvesteringen afhankelijk zijn gemaakt 
van een bijdrage van de lokale bevolking, of omdat de lokale bevolking verantwoorde-
lijk is voor het onderhoud van de voorzieningen.  

De bevoegdheden die moeten leiden tot het versterken van de betrokkenheid van de 
lokale bevolking, zijn verwerkt in een planprocedure. Deze planprocedure wordt ge-
volgd bij het ontwikkelen van investeringsplannen die ten grondslag liggen aan de 
besluitvorming van de centrale overheid over de besteding van publieke middelen. De 
lokale bevolking wordt betrokken bij deze planvorming met behulp van de zogenaamde 
‘Opportunities and Obstacles to Development’ (O&OD) methode. In deze methode 
worden de leden van de bevolking getraind om de noden in de directe omgeving te 
herkennen en te verbinden met de mogelijkheden die beschikbaar zijn. Dit leidt dan tot 
een weloverwogen plan waarvoor steun wordt vergaard bij de overheid. In eerste in-
stantie is dat de lokale overheid (het district), die echter voor de financiering van het 
plan afhankelijk is van de centrale overheid.  
 
De centrale vraag die in deze studie wordt beantwoord, is:  
 
In hoeverre faciliteren of belemmeren de institutionele verhoudingen in Tanzania de 
participatie van de lokale bevolking en hoe kan deze participatie worden verbeterd?  
 
Deze onderzoeksvraag valt uiteen in vijf deelvragen. De eerste deelvraag luidt: in hoe-
verre is er sprake van ontwikkeling van de instituties die publieke diensten verlenen? 
Deze vraag richt zich op de waarneembare veranderingen van de voorzieningen op het 



 

 

168 

lokale niveau. Dit is de afhankelijke variabele in de theorie die ten grondslag ligt aan het 
overhevelen van verantwoordelijkheden naar lokale overheden. In deze theorie wordt 
immers verondersteld dat het lokale voorzieningenniveau duurzaam wordt verbeterd. De 
eerste deelvraag is of dit daadwerkelijk het geval is.  
 
De volgende drie vragen gaan over de veronderstelde bijdrage van de planprocedure aan 
de verbetering van het voorzieningenniveau en (dus) over de invloed van de lokale be-
volking. De tweede deelvraag luidt daarom: in welke mate maakt de lokale bevolking 
gebruik van de planprocedure? De volgende deelvraag is: in hoeverre werken de voor-
keuren die door de lokale bevolking worden geformuleerd, door in de besluitvorming 
van de districten? En de laatste van de drie deelvragen over de invloed van de planpro-
cedure luidt: welke factoren bevorderen of belemmeren de werking van de planproce-
dure en de invloed van de lokale bevolking daarin?  

Omdat de centrale onderzoeksvraag tevens is gericht op het formuleren van aanbeve-
lingen, die moeten resulteren in het versterken van de invloed van de lokale bevolking, 
is de laatste deelvraag van dit onderzoek: welke verbeteringen kunnen worden aange-
bracht om de participatie van de lokale bevolking te verbeteren?  

Theoretisch kader 
De verhouding tussen centrale en decentrale overheden heeft verschillende kenmerken. 
Elk bestuurlijk stelsel kent een verdeling van macht tussen het centrale en het decentrale 
niveau. Deze machtsverhouding wordt bepaald door een aantal factoren, waaronder het 
wettelijk kader en juridische bevoegdheden, fiscale regimes en de mogelijkheid om 
zelfstandig belastingen te heffen, overige toezichtsarrangementen en ten slotte de moge-
lijkheid om zelfstandig personeel te werven en te benoemen.  

Hoewel het beleid en de dominante ideologie in Tanzania zich richten op meer de-
centralisatie en meer macht voor de lokale overheden, hebben de bestuurlijke verhou-
dingen veel kenmerken die juist duiden op het omgekeerde en leiden tot meer centra-
lisatie. Zo zijn de lokale overheden gebonden aan regelgeving van de centrale overheid 
en zijn regels die de districten vaststellen afhankelijk van goedkeuring door de centrale 
overheid. De districten hebben bovendien maar een beperkte vrijheid om te beslissen 
over het gebruik van hun eigen middelen en kunnen niet zelfstandig belastingen heffen. 
Hierdoor is het overgrote deel van de middelen die beschikbaar zijn voor het investeren 
in het voorzieningenniveau, tot wel 90% van het totale budget van de districten, afkom-
stig van de centrale overheid. En ten slotte blijkt de centrale overheid invloed uit te 
oefenen op de benoeming van belangrijke functionarissen binnen de districten.  

De huidige machtsverhouding tussen centrale en decentrale overheden in Tanzania is 
het resultaat van een lange geschiedenis. Onmiddellijk na de onafhankelijkheid van 
Tanzania in 1962 werden lokale overheden opgericht met een eigen taak om het voor-
zieningenniveau binnen hun territoriale jurisdictie te ontwikkelen en te onderhouden. 
De constatering dat deze lokale overheden tekortschoten bij het vervullen van deze taak, 
leidde in 1972 tot een nieuwe bestuurlijke inrichting, waarbij de lokale overheden wer-
den afgeschaft en werden vervangen door een centralistische structuur, met gedeconcen-
treerde afdelingen van de centrale overheid in de verschillende gebieden. Deze structuur 
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bleek echter ook tekort te schieten, waarna in 1982 de lokale overheden opnieuw 
werden geïntroduceerd. Onderdelen van de gedeconcentreerde structuur bleven echter 
parallel aan de decentrale structuur bestaan. Op verschillende niveaus in de bestuurlijke 
hiërarchie, bijvoorbeeld binnen de districten op het niveau van de ‘ward’ (een bestuurs-
laag onder de districten), functioneren ook onderdelen van de centrale overheid, zoals in 
dit geval de ‘divisional secretary’.  
 
De positie van de lokale overheden werd verder versterkt na het verschijnen van de 
beleidsdocumenten voor de hervorming van de lokale overheden in 1998. Deze beleids-
documenten zijn gebaseerd op het principe van ‘Decentralisation by Devolution’ en 
hebben geresulteerd in wetswijzigingen en een grotere verantwoordelijkheid van de 
lokale overheden. Meer dan voorheen wordt van de lokale overheden verwacht dat deze 
de initiatieven van de lokale gemeenschappen zullen ondersteunen.  

Het instrument hierbij vormt de ‘bottom-up’ planprocedure, waarbij de lokale bevol-
king periodiek een plan ontwikkelt met daarin de noden en behoeften die in die lokale 
gemeenschap worden onderkend. Dat plan wordt vervolgens door het district beoor-
deeld en verwerkt in een districtsplan. Deze districtsplannen liggen ten grondslag aan de 
besluitvorming door de centrale overheid over de besteding van de fondsen. De ver-
onderstelling is dat in deze ‘bottom-up’ planprocedure de lokale gemeenschappen meer 
ruimte krijgen om initiatief te nemen en steun vinden bij het realiseren van deze ini-
tiatieven. Dit zou het draagvlak voor investeringsbeslissingen ten aanzien van het 
voorzieningenniveau ten goede komen en zou moeten bijdragen aan de bereidheid van 
de bevolking om deze investeringen te ondersteunen en te onderhouden.  

Om te onderzoeken of binnen de context van de versterking van de decentralisatie, 
de bottom-up planprocedure inderdaad heeft geleid tot het verbeteren van de participatie 
van lokale bevolking, zijn twee beleidsvelden, namelijk onderwijs en gezondheidszorg, 
geselecteerd. Beide beleidsvelden hebben gemeen dat een adequaat voorzieningen-
niveau, in de zin van adequate gebouwen, apparatuur en werknemers (verplegers en 
onderwijzers) niet eenvoudig kan worden gerealiseerd door de lokale bevolking zonder 
externe ondersteuning. Het gegeven dat de lokale bevolking steun nodig heeft om de 
kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, leidt automatisch tot de vraag of deze 
steun wordt vergaard via de bottom-up planprocedure.  

Aangenomen kan worden dat de kwaliteit van de dienstverlening samenhangt met de 
kwaliteit van de voorzieningen (gebouwen, apparaatuur en personele bezetting). In 
hoofdstuk 5 is kort beschreven hoe gezondheidszorg en onderwijs zijn georganiseerd en 
welke eisen globaal aan deze voorzieningen worden gesteld. Onderwijs wordt georgani-
seerd op het buurt- en dorpsniveau. Elke buurt (mtaa) en elk dorp heeft de beschikking 
over in ieder geval één basisschool. Secundaire scholen zijn te vinden in de grotere 
dorpen en steden.  

Voor wat betreft de gezondheidszorg wordt de eerstelijns zorg verleend door de 
‘dispensaries’ (medische hulpposten). In beginsel beschikt elke ‘ward’ (een een verza-
meling van dorpen) over een dispensary. Health centres bieden de zorg in de tweede 
lijn. Deze health centres zijn te vinden in de grotere dorpen en bieden zorg aan ongeveer 
50.000 burgers.  
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Hoofdstuk 6 bevat het theoretisch kader van deze studie. Dit theoretisch kader is ge-
baseerd op de beleidstheorie die ten grondslag ligt aan het hervormingsprogramma voor 
lokale overheden. Deze beleidstheorie valt uiteen in drie onderdelen. Het eerste deel 
betreft de wijze waarop de relatie tussen centrale en decentrale overheid vorm krijgt. 
Deze relatie is gebaseerd op het principe ‘Decentralisation by Devolution’. Volgens dit 
principe zijn de lokale overheden autonome instituties die in staat zijn zich responsief 
op te stellen ten aanzien van wensen van de lokale bevolking. De veronderstelling is dus 
dat de lokale overheid de ruimte heeft om zelfstandig beslissingen te nemen over de 
besteding van publieke fondsen.  

De tweede relatie betreft de relatie tussen lokale overheid en de lokale bevolking. De 
districten zijn relatief groot en omvatten vele dorpen. De veronderstelling die wordt 
gevolgd in het hervormingsprogramma van lokale overheden is dat de lokale bevolking 
in staat is haar wensen te formuleren ten aanzien van de publieke dienstverlening. Deze 
wensen liggen, zo is althans de veronderstelling in dit hervormingsprogramma, ten 
grondslag aan de besluitvorming door de districten.  

Het derde deel van de beleidstheorie betreft de uitkomst van de procedure: indien de 
planprocedure is doorlopen, dan zijn de besluiten gebaseerd op voorkeuren van de lo-
kale gemeenschappen. De veronderstelling is dat deze voorkeuren ook zullen worden 
gerealiseerd, omdat deze immers aansluiten bij de voorkeuren van de lokale bevolking 
en de lokale bevolking dus bereid is bij te dragen aan het realiseren van de verbete-
ringen of het onderhouden ervan.  

In de beleidstheorie kan een aantal veronderstellingen worden herkend die in de 
vorm van hypothesen kunnen worden getoetst in empirisch onderzoek. Tegenover de 
hypothesen die ontleend worden aan de beleidstheorie, kan ook een aantal rivaliserende 
hypothesen worden geplaatst. Deze hypothesen zijn ontleend aan de institutionele con-
text waarbinnen lokale overheden en de onderwijs- en zorginstellingen functioneren. Zo 
hebben de districten een rechtstreekse relatie met de zorginstellingen en scholen. Van de 
instellingen wordt verwacht dat deze rechtstreeks aan het district rapporteren over de 
besteding van middelen en eventuele tekortkomingen. Bovendien worden de stafleden 
in de ziekenhuizen en scholen door de districten benoemd. Verondersteld kan worden 
dat deze administratieve relatie tussen district en de instellingen, het belang van de plan-
nen van de lokale bevolking verdringt. Verondersteld kan worden dat het district een 
groter belang hecht aan de informatie die het rechtstreeks van de instellingen krijgt in 
vergelijking met de algemene plannen.  

Een andere bedreiging voor de werking van de planprocedure betreft de verhouding 
tussen centrale en decentrale overheden. De uitkomst van de planprocedure heeft uit-
eindelijk betrekking op de besteding van de fondsen die door de centrale overheid wor-
den beheerd en verdeeld. De verdeling van de fondsen is aan voorwaarden gebonden. 
Deze voorwaarden reduceren de mogelijkheden van de districten om de fondsen naar 
eigen inzicht aan te wenden. Door deze regels zijn de lokale overheden nauwelijks in 
staat om responsief te reageren op de wensen van de lokale bevolking en de lokale 
initiatieven te ondersteunen.  

Een derde factor die de werking van de planprocedure beïnvloedt, wordt gevormd 
door de externe partners, zoals NGO’s. Deze externe partners vormen in zekere zin een 
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alternatief voor de bottom-up planprocedure. Een actieve lokale bevolking kan recht-
streeks zaken doen met NGO’s, zonder de planprocedure te doorlopen. Hierdoor wordt 
de planprocedure minder relevant voor de lokale bevolking en is er minder reden om 
actief gebruik te maken van de mogelijkheid om wensen via de planprocedure kenbaar 
te maken.  

Empirisch onderzoek 
De genoemde veronderstellingen zijn getoetst in een empirisch onderzoek. Dit empi-
rische onderzoek betreft een case study. De cases zijn geselecteerd in twee stappen. 
Allereerst is een selectie gemaakt van drie districten binnen de regio Morogoro. De 
geselecteerde districten zijn betrokken bij de eerste fase van de uitrol van de plan-
procedure na de herziening van de bestuurlijke verhoudingen onder invloed van het 
hervormingsprogramma voor lokale overheden in 1998. Dit maakt het mogelijk om in 
deze districten de effecten van de decentralisatie te bestuderen. De geselecteerde dis-
trictten zijn Morogoro-Urban, Morogoro-Rural en Kilosa. 

Binnen deze districten zijn twee instellingen geselecteerd: één onderwijsinstelling en 
één gezondheidszorginstelling. De selectie van instellingen is gebaseerd op de informa-
tie over de ontwikkeling van deze instellingen, die werd verschaft door de districten 
zelf. Gekozen is voor instellingen waarvan het voorzieningenniveau (gebouwen, appara-
tuur en personele bezetting) sinds de decentralisatie is verbeterd. De achtergrond van 
deze selectiemethode is dat alleen indien zich verbeteringen hebben voorgedaan kan 
worden achterhaald in hoeverre de decentralisatie en de planprocedure daaraan hebben 
bijgedragen. Indien zich geen verbeteringen hebben voorgedaan, dan valt immers ook 
niet vast te stellen of de decentralisatie heeft bijgedragen aan het (ontbreken van) ver-
beteringen.  

Met deze selectiemethode zijn de volgende instellingen geselecteerd: Kingorwila 
Dispensary en Mlimani Primary School in Morogoro-Urban; Tawa Health Centre en 
Ngerengere Primary School in Morogoro-Rural, en Kidodi Health Centre en Malowelo 
Primary School in Kilosa District. In deze instellingen is gereconstrueerd op welke 
wijze de planprocedure is gevolgd, tot welke beslissingen dat heeft geleid en welke 
verbeteringen zijn aangetroffen. Hiertoe zijn documenten bestudeerd, zijn de instel-
lingen bezocht en zijn individuele en groepsinterviews afgenomen met de lokale be-
volking, het management van de instellingen en functionarissen bij de districten. In de 
hoofdstukken 8 t/m 10 wordt per district beschreven op welke wijze de planprocedure 
heeft bijgedragen aan de verbetering van de voorzieningen van deze instellingen.  

Vergelijking en analyse 
Hoofdstuk 11 bevat de vergelijking van de cases en een analyse ten aanzien van de 
hypothesen. Dit leidt tot de beantwoording van de deelvragen en de centrale onder-
zoeksvraag. Allereerst kan worden vastgesteld in hoeverre de voorzieningen van de 
onderzochte instellingen inderdaad zijn verbeterd. Geconstateerd kan worden dat som-
mige instellingen meer ontwikkeld zijn dan andere. Het niveau van ontwikkeling is 
vastgesteld aan de hand van twee indicatoren.  
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In de eerste plaats is dat de feitelijke verbetering van de infrastructuur van de in-
stelling (gebouwen, apparatuur en personele bezetting) in de periode tussen 2005 en 
2008. Deze indicator geeft echter een onvolledig beeld ten aanzien van de daadwerke-
lijke verbetering van de instelling. Een eventuele toename van het aantal gebouwen, 
apparatuur of personele bezetting kan immers tekortschieten indien de vraag in de zin 
van aantallen patiënten of studenten sneller is toegenomen. In dat geval is de kwaliteit 
van de infrastructuur in absolute zin wel verbeterd, maar is deze verbetering ontoerei-
kend om aan de harder gegroeide vraag te voldoen. Daarom is als tweede indicator de 
feitelijke verbetering van de infrastructuur vergeleken met de landelijke normen die 
gerelateerd zijn aan de vraag (het aantal inwoners) en het verzorgingsgebied waarvoor 
de instelling diensten levert. Aan de hand van beide indicatoren kunnen de instellingen 
worden gecategoriseerd naar ‘niet ontwikkeld’, ‘enigszins ontwikkeld’ en ‘zeer ontwik-
keld’. Dit vormt de afhankelijke variabele in het veronderstelde verband tussen de toe-
genomen decentralisatie en de toegenomen kwaliteit van de dienstverlening.  

Geconstateerd is dat de ontwikkeling van de zes instellingen laag is. Sommige as-
pecten van de infrastructuur zijn niet toegenomen, terwijl geen van de instellingen 
volledig voldoet aan de landelijke normen. Ondanks het feit dat de ontwikkeling van de 
instellingen laag is, is er wel een variatie tussen de onderzochte instellingen vastgesteld. 
Dit biedt de mogelijkheid om de veronderstellingen te toetsen en na te gaan welke factor 
van invloed is op de (geringe) verbetering van het voorzieningenniveau van de instel-
lingen.  

Bottom-up planprocedure en het effect op lokale ontwikkeling  
De tweede stap in de analyse is het vaststellen van de invloed van de verklarende 
variabelen in de hypothesen. In de beleidstheorie die ten grondslag ligt aan het hervor-
mingsprogramma voor lokale overheden, wordt verondersteld dat deelname aan de 
planprocedure bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de publieke diensten. 
Het empirisch onderzoek toont echter aan dat de lokale bevolking niet of nauwelijks 
actief participeert in de planprocedure. Men is niet actief betrokken bij het formuleren 
van de voorkeuren in de lokale plannen en maakt ook geen gebruik van de plannen als 
deze er eenmaal zijn, bijvoorbeeld door er achteraf, in het verkeer met de districten, 
naar te verwijzen. Vaak weet men niet eens welke keuzes in de lokale plannen zijn 
neergelegd. Voor de lokale bevolking vormt de planprocedure dus geen relevant instru-
ment om ontwikkeling in de lokale instellingen tot stand te brengen.  

Bovendien blijken de lokale overheden (de districten) hun besluiten niet te baseren 
op de plannen die door de lokale bevolking worden geformuleerd. Uit de vergelijking 
van de lokale plannen met de districtplannen blijkt dat de besluiten in de districtplannen 
niet of nauwelijks zijn terug te voeren op voorkeuren die zijn geformuleerd in de lokale 
plannen. Dit maakt deelname aan de planprocedure voor de lokale bevolking minder 
relevant. Blijkbaar vormen de lokale plannen niet de basis voor de besluitvorming door 
de districtsraden en maken de districten gebruik van andere bronnen van informatie.  

In het algemeen blijkt de bottom-up planprocedure een slechte verklaring te bieden 
voor de geconstateerde variatie van de verbetering van de instellingen. De analyse van 
de zes cases laat zien dat geen verband bestaat tussen enerzijds de actieve participatie 
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van de lokale bevolking in de planprocedure of de mate waarin de districten hun be-
slissingen baseren op de voorkeuren die uit de planprocedure naar voren komen en 
anderzijds de geconstateerde variatie van de verbetering van het voorzieningenniveau 
van de instellingen. Nu de planprocedure geen verklaring kan bieden, zijn er andere 
factoren die hebben bijgedragen aan de verbetering van de instellingen.  

Wat bepaalt lokale ontwikkeling?  
Uit het empirische onderzoek blijkt dat twee factoren van invloed zijn op het verbeteren 
van de lokale instellingen. Deze factoren zijn lokale initiatieven en externe financiële 
steun. Uit de beschrijving van de cases blijkt dat verbetering van het voorzieningen-
niveau in belangrijke mate afhangt van de vraag of de lokale bevolking initiatief neemt 
om de status van de instelling te verbeteren. Soms worden bijeenkomsten georganiseerd 
om de lokale gemeenschap te doordringen van de noodzaak om te investeren in de 
verbetering van de instelling. Soms leidt dit ertoe dat men collectief besluit om de 
instelling te verbeteren en bijvoorbeeld de gebouwen te renoveren. In andere gevallen 
neemt een individueel lid van de bevolking het initiatief om externe financiers aan te 
schrijven voor steun. Deze lokale initiatieven worden vaak financieel ondersteund door 
externe partners, waaronder NGO’s. In veel gevallen volgt de financiële steun op het 
lokale initiatief en wordt dit lokale initiatief met de financiële steun verder aange-
moedigd. In zoverre versterken beide factoren (lokaal initiatief en steun door externe 
partners) elkaar.  

Een interessante constatering van deze studie is dat het district – dus: de overheid – 
er blijkbaar niet in slaagt de vergelijkbare rol van externe ondersteuner van lokale ini-
tiatieven te vervullen. De cases laten namelijk zien dat zodra een gemeenschap afhan-
kelijk is en blijft van het district en dus geen initiatief neemt of een externe financiële 
bron aanboort, de ontwikkeling achterblijft. Een initiatiefrijke lokale bevolking is een 
belangrijke verklaring voor een verbetering van het voorzieningenniveau. Vaak blijkt de 
vraag of de lokale bevolking initiatief neemt, af te hangen van de opleiding en achter-
grond van leden in de bevolking. De meer succesvolle instellingen zijn gelegen in 
dorpen en buurtschappen waarin vooraanstaande burgers contacten hadden en wisten 
hoe zij externe partijen bij hun initiatieven konden betrekken.  

Een eerste conclusie is dus dat de lokale bevolking in beginsel wel bereid is initiatief 
te nemen. In sommige gevallen ontbreekt het aan de kennis en kunde, maar in het 
algemeen is men wel te bewegen tot initiatieven. Tegelijkertijd wordt dat niet vertaald 
in een actieve deelname aan het planproces.  

Er zijn verschillende factoren die het falen van de bottom-up planvorming kunnen 
verklaren. Zo blijken de districtsplannen, waarin de lokale plannen zouden moeten 
worden verwerkt, in werkelijkheid nauwelijks te zijn gebaseerd op deze lokale plannen. 
De besluiten ten aanzien van investeringen en verbeteringen van het voorzieningen-
niveau sluiten niet aan bij de wensen die door de lokale bevolking kenbaar is gemaakt. 
Dit leidt ertoe dat de lokale bevolking nauwelijks vertrouwen heeft dat deelname aan de 
planprocedure daadwerkelijk bijdraagt aan het oplossen van de problemen. Het gevolg 
hiervan is dat de plannen die de lokale gemeenschappen ontwikkelen, nog minder een 
neerslag vormt van de noden en behoeftes van de lokale bevolking.  
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Daar komt bij dat er een sterke centralistische inmenging is bij de formulering van de 
lokale plannen. De lokale gemeenschappen worden ondersteund bij het formuleren van 
de plannen door een facilitator. Deze facilitator is een door het district aangestelde en 
getrainde ambtenaar. Zijn belangrijkste taak is het ondersteunen van de lokale bevolking 
bij het formuleren van het plan. In de praktijk blijken deze facilitators echter een cru-
ciale rol te spelen bij de inhoud van het plan. Zij geven aan welke wensen wel en niet in 
het plan kunnen worden verwerkt in het lokale plan. Zij geven ook aan welke wensen 
wel en niet voor honorering in aanmerking zullen komen. Soms kiest de facilitator voor 
een tussenweg door de wens zo vaag mogelijk te formuleren (bijvoorbeeld ‘meer per-
soneel’ zonder aan te geven welk personeel). Dit soort formuleringen biedt het district 
de ruimte om naar eigen inzicht een besluit te nemen dat in ieder geval naar de letter 
tegemoet komt aan de door de lokale bevolking geuite wens.  

De kwaliteit van de planvorming door de lokale gemeenschappen heeft als gevolg 
dat de districten zich vooral baseren op de informatie die zij rechtstreeks bij de onder-
wijs- en zorginstellingen vergaren. De ambtelijke verhoudingen tussen de instellingen 
en de districten zijn sterker dan de verhoudingen tussen de districten en de lokale ge-
meenschappen. Besluiten over eventuele verbeteringen van de voorzieningen zijn daar-
om vooral gebaseerd op de informatie die de districten rechtstreeks bij de instellingen 
verkrijgen. Deze informatie onttrekt zich gedeeltelijk aan de lokale bevolking. Deze 
administratieve relatie vormt dan ook een verdere bedreiging voor de participatieve 
planvormingsprocedure waarbij de overheid zich baseert op de plannen van de lokale 
bevolking.  

Een andere factor die de effectiviteit van de planprocedure belemmert, wordt ge-
vormd door de strikte regels en beperkingen die samenhangen met de budgetten. De 
districten zijn voor 80% tot 90% van hun middelen afhankelijk van de centrale over-
heid. De verkregen middelen zijn verdeeld over verschillende fondsen die allemaal 
specifieke eisen stellen aan de besteding ervan. Via deze eisen sijpelen de voorkeuren 
van de centrale overheid door in het planproces. Uiteindelijk bepaalt de centrale over-
heid via de regels die aan de fondsen zijn verbonden, welke voorzieningen worden 
gefinancierd en welke niet. Het districtsplan moet uiteindelijk immers door de centrale 
overheid worden goedgekeurd. Voor de districten heeft het weinig zin om een districts-
plan vast te stellen dat in strijd komt met de centrale regels. Een dergelijk plan zal 
immers niet worden gehonoreerd. Kortom: uiteindelijk verdringen de eisen die de 
centrale overheid stelt de wensen die door de lokale bevolking worden geuit. Lokale 
wensen kunnen slechts worden gehonoreerd indien deze overeenkomen met de voor-
keuren van de centrale overheid. Op dit punt blijken de institutionele verhoudingen 
regelrecht in strijd met het uitgangspunt van ‘Decentralisation by Devolution’.  

De houding om vooral te voldoen aan de eisen van de centrale overheid en daarmee 
de wensen van de lokale bevolking te negeren, wordt versterkt doordat de functiona-
rissen die betrokken zijn bij de bottom-up planprocedure geen verantwoording ver-
schuldigd zijn aan de lokale bevolking. Integendeel: de facilitator wordt aangesteld en 
getraind door het district. Bovendien zijn de ambtenaren die op districtsniveau betrok-
ken zijn bij het vaststellen van het districtsplan veelal getraind en benoemd door de 
centrale overheid. Daar komt nog bij dat ambtenaren op het districtsniveau soms recht-
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streekse instructies ontvangen van hun ‘moederministerie’ (bijvoorbeeld het ministerie 
van zorg of het ministerie van onderwijs) op het centrale niveau. Deze moederminis-
teries mengen zich rechtstreeks in de besluitvorming binnen het district en omzeilen de 
democratische besluitvorming op het districtsniveau. Dit heeft tot gevolg dat het district 
soms meer functioneert als een gedeconcentreerde dienst van de centrale overheid dan 
als een gedecentraliseerde overheidslaag met eigen beslissingsbevoegdheid.  

Conclusie en aanbevelingen 
Hoofdstuk 12 bevat de belangrijkste conclusies van het onderzoek. In dit hoofdstuk 
worden ook aanbevelingen geformuleerd, bedoeld om de participatie van de lokale be-
volking te versterken en – daarmee – de kans te vergroten dat de kwaliteit van de 
dienstverlening verbetert.  

De voornaamste conclusie is dat de institutionele vormgeving van de verhouding 
tussen centrale en decentrale overheid een effectieve participatie van de lokale bevol-
king verhindert. De belangrijkste reden hiervoor is dat het hervormingsprogramma voor 
lokale overheden niet is geïmplementeerd. De eerste aanbevelingen hebben dan ook 
betrekking op het realiseren van de voornemens van dit hervormingsprogramma. Dit 
leidt tot de volgende aanbevelingen:  
• Geef de lokale bevolking de kans om hun eigen keuzes te maken, zonder beïn-

vloeding door de centrale of decentrale overheden.  
• Laat de lokale bevolking strategieën ontwikkelen om hun lokale behoeften uit te 

voeren. Met andere woorden, vermijd het opleggen van voorkeuren van bovenaf, die 
niet aansluiten bij de voorkeuren van de lokale bevolking.  

• Versterk de verantwoording tegenover de lokale bevolking, door de lokale bevol-
king te betrekken bij het management van de instellingen en bevoegdheden te geven 
ten aanzien van het benoemen en ontslaan van het management van deze instellin-
gen.  

• Honoreer zoveel mogelijk de lokale wensen door de besluiten in de planvorming 
zoveel mogelijk te baseren op de lokale plannen.  

• Harmoniseer het rapportage- en informatiesysteem tussen de instellingen en de dis-
tricten enerzijds en de bottom-up planprocedure anderzijds.  

• Verminder de regels en beperkingen verbonden aan de budgetten en fondsen van de 
centrale overheid; geef de districten meer financiële autonomie.  

• Geef de districten de bevoegdheid om zelf personeel aan te stellen en beslissingen te 
nemen ten aanzien van de loopbanen van dat personeel.  

 
Er kan zelfs getwijfeld worden of de decentralisatie niet verder moet worden doorge-
voerd, naar het niveau van de lokale gemeenschappen. Het voornaamste probleem is 
immers dat de districten zich nog steeds op een grote afstand van de lokale bevolking 
bevinden. Dit leidt tot de volgende twee aanbevelingen:  
• Breidt de decentralisatie uit naar de laagste structuren van de overheid, dus de 

dorpen en de buurtschappen (mtaa).  
• Harmoniseer de structuur van de centrale en de lokale overheid in één duidelijke 

structuur met enerzijds een centrale overheid en anderzijds een lokale overheid. Hef 
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daartoe de bestaande parallelle structuur, waarbij onderdelen van de centrale over-
heid bevoegdheden uitoefenen op hetzelfde schaalniveau als (onderdelen van de) 
lokale overheid, op.  

 




