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( i i ) 

SUMMARY 

The study is undertaken to determine the influence of the Co-ordi
nating Council on the co-ordination of local government policy. A 
simplified analytical model is used to determine the activities that 
are undertaken by the Co-ordinating Council. 

The Co-ordinating Council identifies needs from the external municipal 
environment which are used as inputs for the submission of recommenda
tions to the Cabinet. As a result the Cabinet uses the recommenda
tions to promulgate parliamentary legislation. Parliamentary legisla
tion which is applicable to local government affairs, is then linked 
back to the external municipal environment and implemented. The 
success of the co-ordinating function of the Co-ordinating Council can 
be measured by the variety of parliamentary acts that have been 
promulgated as a result of the activities of said Council. 



(iii) 

OPSOMMING 

Die studie word onderneem om die invloed van die Koordinerende Raad op 
die koordinering van plaaslike owerheidsbeleid te bepaal. 'n Vereen
voudigde analitiese ontledingsmodel word gebruik om die werksaamhede 
van die Koordinerende Raad te bepaal. 

Die Koordinerende Raad identifiseer behoeftes, vanuit die eksterne 
munisipale omgewing, wat as toevoere aangewend word om aanbevelings 
aan die Kabinet voor te le. Die Kabinet gebruik die aanbevelings om 
parlementere wetgewing te promulgeer. Parlementere wetgewing wat op 
plaaslike owerheidsaangeleenthede betrekking het, word daarna na die 
eksterne munisipale omgewing teruggekoppel en ge1mplementeer. Die 
sukses van die koordineringsfunksie ·van die Koordinerende Raad kan 
gemeet word aan die verskeidenheid van parlementere wette wat reeds 
weens die werksaamhede van die bovermelde Raad tot stand gekom het. 
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HOOFSTUK 1: INLEIDING 

1.1 Inleiding 

Die oogmerk met hierdie hoofstuk is eerstens om die probleem random 
die behoefte van plaaslike owerheidsinstellings aan 'n koordinerende 
instelling vir plaaslike owerheidsaangeleenthede te formuleer. 
Sodanige koordinerende instelling sal dan onder andere plaaslike 
owerheidsbeleid moet koordineer. Hierna sal die doelwit met die 
studie in hierdie hoofstuk bespreek word. 

Die navorsing ten opsigte van hierdie studie sal op 'n beskrywende en 
verklarende wyse, aan die hand van 'n vereenvoudigde analitiese 
ontledingsmodel (vloeimodel), onderneem word. Die verwysingsraamwerk 
waarbinne die studie plaasvind word afgebaken waarna die logiese 
opeenvolging van hoofstukke verduidelik sal word. 

Ten einde terminologiese verwarring te voorkom, sal relevante verskyn
sel s verklaar word. Die verwysingstegniek wat gebruik word, word 
beskryf en die hoofstuk word met 'n samevatting afgesluit. 

1.2 Probleemstelling 

Riglyne vir die huidige grondwetlike bedeling word onder meer in die 
Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1983 (Wet no. 110 van 
1983) uiteengesit. Die Grondwet is onder andere opgestel om voorsie
ning te maak vir 'n nuwe demokratiese bedeling. Die uitgangspunt 
word byvoorbeeld aanvaar dat medeverantwoordelikheid vir sake van 
gemeenskaplike belang vir ·alle bevolkingsgroepe erken moet word. 
Weens die bovermelde uitgangspunt het daar op die sentrale owerheids
vl ak 'n behoefte aan 'n koordineringsinstelling ontstaan om plaaslike 
owerheidsaangeleenthede, soos plaaslike owerheidsbeleid, effektief te 
koordineer. (Hattingh 1984:23,24; Thornhill 1989:38,39) 
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Die Wet op die Bevordering van Plaaslike Owerheidsaangeleenthede, 1983 
(Wet no. 91 van 1983) is een maatreel wat, ten opsigte van die koordi
nering van plaaslike owerheidsaangeleenthede, nuwe momentum aan die 
proses van verandering en hervorming gee. Bovermelde Wet maak vir die 
totstandkoming van die Raad vir die Koordinering van Plaaslike Ower
heidsaangeleenthede, wat hierna die Koordinerende Raad genoem word, 
voorsiening. Die Koordinerende Raad is 'n koordinerende instelling 
wat ten doel het om alle bevolkingsgroepe die geleentheid te gee om 
saam met verteenwoordigers van die sentrale, regionale en plaaslike 
owerheidsvlak deel te neem aan besprekings wat byvoorbeeld oor die 
koordinering van plaaslike owerheidsbeleid handel. Nadat die Koor-
dinerende Raad besluite oor onder andere plaaslike owerheidsbeleid 
geneem het, word die Kabinet daaroor geadviseer waarna plaaslike 
owerheidsbeleid verder in parlementere wetgewing verwerk word. 
(Inligtingsdokument [s.j.]:2) 

Die vraag ontstaan egter hoe die Koordinerende Raad te werk gaan om 
plaaslike owerheidsbeleid effektief te koordineer. 'n Verdere vraag 
wat ontstaan is of die Koordinerende Raad daartoe bydra om plaaslike 
owerheidsbeleid te koordineer wat later weer effektief as parlementere 
wetgewing na die eksterne munisipale omgewing teruggekoppel en ge
implementeer kan word. In hierdie studie sal die bostaande vrae 
ondersoek word en sodoende sal vasgestel kan word of die Koordinerende 
Raad in sy doelwit slaag. 

1.3 Doelwit met die studie 

Die doelwit met hierdie studie is om aan die hand van wetenskaplike 
navorsing antwoorde op die voorafgaande vrae te vind. Wetenskaplike 
navorsing veronderstel die ontwikkeling van metodes van sistematiese 
ondersoek met die doel om die waarheid vas te stel. Wetenskaplike 
navorsing kan oak beskou word as die verkryging van waarheid en die 
verkondiging daarvan. Met wetenskapsbeoefening word daar dus onder 
andere gestreef om iets te beskryf en te verklaar. 
1987:30,31,35,46) 

(Bates 
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As gevolg van wetenskaplike navorsing kan aanbevelings gemaak word wat 
in praktyk 'n nut kan he. Die aanbevelings moet nie as alomvattend en 
volledig beskou word nie maar moet eerder as insette gesien word aan 
die hand waarvan die Koordinerende Raad sy koordineringsfunksie kan 
bevorder. 

1.4 Metode van studie 

Die ontwikkeling van metodes van sistematiese ondersoek is die direkte 
gevolg van die mens se drang na meer kennis. Die waarde van sistema
tiese metodes van ondersoek le juis daarin opgesluit dat dit die 
moontlikheid van onordelike denke en valse teoretisering aan bande le. 
(Botes 1987:29,30) 

Ten einde in hierdie studie sistematies en wetenskaplik te werk te 
gaan word daar van 'n vereenvoudigde analitiese ontledingsmodel 
(vloeimodel) gebruik gemaak, wat van die stelsel ontledingsmodel van 
Easton (1965:32) afgelei is. Elke komponent waaruit die eersgenoemde 
model bestaan, sal in die studie bespreek word. Sodoende sal vasge
stel kan word op welke wyse die Koordinerende Raad plaaslike ower
heidsbeleid, wat as parlementere wetgewing in die eksterne munisipale 
omgewing ge1mplementeer word, koordineer. 

Die vereenvoudigde analitiese ontledingsmodel, aan die hand waarvan 
die koordineringsfunksie van die Koordinerende Raad ondersoek word, 
word diagrammaties in figuur 1 uitgebeeld en behels eerstens die 
eksterne munisipale omgewing vanwaar die Koordinerende Raad behoeftes 
identifiseer. Die ge1dentifiseerde behoeftes word as toevoere 
(omgewingsinsette) deur die Koordinerende Raad tydens die verwerkings
proses in afvoere (uitsette) omskep. Hierna word die afvoere as 
parlementere wetgewing na die eksterne munisipale omgewing terugge
koppel en ge1mplementeer. Aan die hand van die bovermelde model sal 
vasgestel kan word op welke wyse die Koordinerende Raad die effektiewe 
koordinering van plaaslike owerheidsbeleid bevorder. 
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FIGUUR 1: VEREENVOUDIGDE ANALITIESE ONTLEDINGSMODEL 
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1.5 Afbakening van die studie 

Die studie is op die rol van die Koordinerende Raad as koordineerder 
van parlementere wetgewing toegespits en strek vanaf die tydperk 28 
Oktober 1982, wat as die vertrekpunt beskou word. Hierdie datum word 
as vertrekpunt gebruik aangesien dit die datum is waarop die Nasionale 
Interimskakelkomitee, wat as die beplande voorloper van die Koordine
rende Raad beskou word, ingestel is. Die studie word verder afgebaken 
binne die raamwerk van die driekamer parlementere stelsel soos dit in 
die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1983 (Wet no. 110 van 
1983) uiteengesit word. Tans vind daar gesprekvoering rondom grond
wetl ike aangeleenthede plaas wat waarskynlik 'n invloed op die huidige 
driekamer parlementere stelsel sal he. Aangesien hierdie aangeleent
hede nog nie formeel in wetgewing bekragtig is nie, sal dit vir die 
doel van hierdie studie buite rekening gelaat word. 

Ten einde vas te stel of die Koordinerende Raad wel daarin slaag om 
plaaslike owerheidsbeleid effektief te koordineer, word die studie 
soos reeds gemeld aan die hand van die vereenvoudigde analitiese 
ontledingsmodel onderneem. Die bovermelde model bestaan uit verskil
lende komponente (kyk fig. 1 op p. 4) en elkeen van hierdie komponente 
weerspieel organisatoriese reelings wat tot die effektiewe koordine
ring van plaaslike owerheidsbeleid bydra. Organisatoriese reelings 
soos wisselwerking en interaksie tussen lede van die Koordinerende 
Raad, die ontwikkeling van owerheidsverhoudinge, werkverdeling en 
eenheid van optrede manifesteer in elke komponent van die bovermelde 
model en stel die Koordinerende Raad in staat om sy koordinerings
funksie effektief uit te voer. 

1.6 Inhoud van die studie 

Die studie word in verskillende hoofstukke verdeel. Die hoofstukke 
moet as 'n logiese eenheid gesien word aangesien die hoofdoel van die 
studie is om bewys te lewer dat die Koordinerende Raad daarin slaag om 
plaaslike owerheidsbeleid effektief te koordineer en in die eksterne 
munisipale omgewing te implementeer. 
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Hoofstuk een is 'n inleiding tot die res van die studie. In hoofstuk 
twee word die beweegredes vir die ontstaan van die Koordinerende Raad 
beskryf waarna die samestelling en funksies van die Koordinerende Raad 
uiteengesit word. 

Hoofstuk drie fokus op die eksterne munisipale omgewing vanwaar die 
Koordinerende Raad behoeftes identifiseer. 
deur die Koordinerende Raad benut ten einde 
daar te stel. 

Behoeftes word as toevoere 
plaaslike owerheidsbeleid 

In hoofstuk vier word klem gele op die verwerking van toevoere (omset
ting van toevoere) deur die Koordinerende Raad terwyl daar in hoofstuk 
vyf aangetoon word in welke mate die Koordinerende Raad 'n bydrae tot 
die koordinering van plaaslike owerheidsbeleid lewer. Die terugkoppe
ling en implementering van parlementere wetgewing (afvoere) na die 
eksterne munisipale omgewing word ook in hoofstuk vyf behandel waarna 
'n samevatting van die studie in hoofstuk ses verstrek en enkele 
aanbevelings gemaak word. 

1.7 Verklaring van relevante verskynsels 

Ten einde terminologiese verwarring soos Pelser (1989:vii) dit stel, 
uit te skakel is dit nodig om 'n duidelike omskrywing en verklaring 
van pertinente verskynsels te gee. Ander verskynsels sal in die 
studie omskryf word soos dit in die verskillende hoofstukke ter sprake 
kom. 

1.7.1 Koordinasie 

Volgens Hattingh (1986:54) word koordinasie omskryf as die ordelike 
re~ling van 'n groeppoging om eenheid van optrede in die nastrewing 
van 'n gemeenskaplike doelwit te verseker. Koordinasie word ook 
omskryf as alle bedrywighede wat op 'n bepaalde doelwit gemik is. Van 
Straaten ([s.j.]:165) sluit hierby aan en beskryf koordinasie as 'n 
paging om individue so saam te snoer dat die doelwitte van 'n instel
ling effektief bereik kan word. 
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Met voormelde as agtergrond en ten einde die aard en omvang van 
koordinasie te begryp is dit ook wenslik om koordinasie in 'n bree 
perspektief te beoordeel. Koordinasie is 'n komponent van organisasie 
en ten einde die effektiewe koordinasie van plaaslike owerheidsbeleid 
te verseker, moet doeltreffende organisasie tussen die lede van die 
Koordinerende Raad bewerkstellig word. Volgens Van Wyk (1989:12) word 
organisasie omskryf as die rangskikking van individue in spesifieke 
organisatoriese strukture ten einde gemeenskaplike doelwitte, wat 
kenmerkend aan so 'n organisatoriese struktuur is, na te streef. 
Scott (1987:23) omskryf organisasie as 'n bondgenootskap tussen 
belangegroepe waartydens onderhandelinge plaasvind en doelwitte 
ge1dentifiseer word. Die struktuur en aktiwiteite van die bondgenoot
skap sowel as die resultate van die aktiwiteite word volgens Scott 
(1987:23) deur die omgewing be1nvloed. 

Die Koordinerende Raad is 'n organisatoriese instelling wat uit 
individue en belangegroepe saamgestel is. Die aktiwiteite van hierdie 
individue en belangegroepe is onder andere daarop gemik om behoeftes 
vanuit die eksterne munisipale omgewing te identifiseer. Hierdie 
behoeftes word met behulp van koordinasie as onderdeel van organisa
sie, in plaaslike owerheidsbeleid verwerk en in die eksterne munisi
pale omgewing ge1mplementeer. So word verseker dat behoeftes wat 
binne die eksterne munisipale omgewing ge1dentifiseer is, op 'n 
georganiseerde en gekoordineerde wyse bevredig word. 

1.7.2 Instelling 

Volgens Pelser (1989:viii) is 'n instelling 'n struktuur wat besluit
nemings- en uitvoeringsbevoegdhede het. Die Koordinerende Raad as 
instelling word uit verteenwoordigers van die sentrale, regionale en 
plaaslike owerheidsinstellings sowel as belangegroepe saamgestel wat 
gesamentlik besluite neem en uitvoer. Vanwee hierdie besluitnemings
en uitvoeringsbevoegdhede kan die Koordinerende Raad tot die effek
tiewe koordinering van plaaslike owerheidsbeleid bydra. 
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1.7.3 Beleid 

Anderson (1984:3) omskryf beleid as doelgerigte optrede van 'n deel
nemer of deelnemers ten einde 'n probleem of saak van belang op te 
los. Volgens Easton (1965:130) bestaan beleid uit 'n netwerk van 
besluite en aksies. 'n Besluit is nie beleid nie maar sodra 'n 
besluit ge1mplementeer word en tot 'n reeks aksies aanleiding gee, kan 
aanvaar word dat nuwe beleid geskep is. Die Koordinerende Raad het 
in hierdie verband verskeie werksaamhede onderneem wat tot die koor
dinering van plaaslike owerheidsbeleid aanleiding gegee het en sal in 
die volgende hoofstukke meer omvattend omskryf word. 

1.7.4 Plaaslike owerheidsbeleid 

Plaaslike owerheidsbeleid kan omskryf word as daardie beleid wat tot 
die bevordering en koordinering van plaaslike owerheidsaangeleenthede 
aanleiding gee. Soos reeds vermeld onderneem die Koordinerende Raad 
'n verskeidenheid van werksaamhede wat tot die koordinering van 
plaaslike owerheidsbeleid aanleiding gee. Sodanige beleid word na die 
eksterne munisipale omgewing teruggekoppel en as parlementere wet
gewing ge1mplementeer. (Jacobs 1992) 

1.7.5 Departement 

Die term Departement verwys na die Departement van Plaaslike Regering 
en Nasionale Behuising. Dit dien ook vermeld te word dat bovermelde 
Departement tot en met 20 September 1989 as die Departement van 
Staatkundige Ontwikkeling en Beplanning bekend gestaan het. Vanaf 21 
September 1989 tot die einde van 1990 het die Departement as die 
Departement van Beplanning en Provinsiale Sake bekend gestaan waarna 
die naam weer verander het na die Departement van Beplanning, Provin
siale Sake en Nasionale Behuising. (Jacobs 1992) 

1.7.6 Minister 

Minister verwys na die Minister van Mannekrag en van Plaaslike Rege
ring en Nasionale Behuising. Die portefeulje van bovermelde Minister 
het tot en met 20 September 1989 as Staatkundige Ontwikkeling en 
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Beplanning bekend gestaan. Vanaf 21 September 1989 tot en met die 
einde van 1990 het die portefeulje verander na Beplanning en Provin
siale Sake. Vanaf Januarie 1991 het die naam weer verander na Beplan
ning, Provinsiale Sake en Nasionale Behuising waarna dit verander het 
na Plaaslike Regering en Nasionale Behuising. (Jacobs 1992) 

1.8 Verwysingstegniek 

Vir die doeleindes van hierdie studie word die verkorte Harvard metode 
deurgaans gebruik. Dit behels dat die naam van die outeur, die jaar 
waarin die betrokke bron uitgegee is en die bladsynommer in die teks 
verskyn. In gevalle waar onderhoude met individue gevoer is, verskyn 
slegs die naam van die individu en die jaar waarin die onderhoud 
gevoer is in die teks. Bibliografiese gegewens word alfabeties 
volgens outeursnaam in 'n bibliografie aangeteken. (Roux 1989:8,13) 

1.9 Samevatting 

Die oogmerk met hierdie inleidende hoofstuk is om vir die leser 'n 
verwysingsraamwerk te skep, waarbinne die tema van die verhandeling 
behandel sal word. Gevolglik is die probleemstelling, die doelwit met 
die studie asook die metode van die studie bespreek. Die raamwerk 
waarbinne die studie plaasvind is afgebaken waarna die inhoud van die 
studie asook 'n verklaring van relevante verskynsels bespreek is. 
Sodoende kan vasgestel word wat die omvang van die studie behels en 
hoe die studie afgebaken word. Met hierdie hoofstuk as bree raamwerk 
kan daar oorgegaan word tot 'n bespreking van die invloed van die 
Koordinerende Raad as koordineerder van plaaslike owerheidsbeleid. 
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HOOFSTUK 2: ONTSTAAN EN SAMESTELLING VAN DIE RAAD VIR DIE KOoRDINERING 
VAN PLAASLIKE OWERHEIDSAANGELEENTHEDE 

2.1 Inleiding 

Ten einde die rol van die Koordinerende Raad as koordineerder van 
onder meer plaaslike owerheidsbeleid in perspektief te plaas, is dit 
nodig om die ontstaan en samestelling van die Nasionale Interimskakel
komitee, wat as die voorloper tot die Koordinerende Raad beskou word, 
te bespreek. Voormelde bespreking is nodig omdat die Nasionale 
Interimskakelkomitee as 'n tussentydse koordineringsinstelling belang
rike insette ten opsigte van die koordinering van plaaslike owerheids
aangeleenthede gelewer het. Die bovermelde Skakelkomitee het, in 
soverre dit Blanke plaaslike owerheidsinstellings en Kleurling en 
Indier bestuurs- en buurtsakekomitees betref, belangrike insette 
gelewer waardeur plaaslike owerheidswerksaamhede beter gekoordineer 
kon word. Met die totstandkoming van die Koordinerende Raad gedurende 
1984 is die bovermelde Skakelkomitee ontbind en sy funksies aan die 
Koordinerende Raad oorgedra. 

Die Koordinerende Raad is ingevolge artikel 2 van die Wet op die 
Bevorderinq van Plaaslike Owerheidsaanqeleenthede, 1983 (Wet no. 91 
van 1983) ingestel. Die totstandkoming van die Koordinerende Raad 
ingevolge artikel 2 van die bovermelde Wet sal bespreek word. Die 
bevoegdhede van die Koordinerende Raad word eweneens in die Wet op die 
Bevordering van Plaaslike Owerheidsaangeleenthede, 1983 (Wet no. 91 
van 1983) uiteengesit en hierdie bevoegdhede word ook kortliks be
spreek. Die bevoegdhede stel die Raad in staat om plaaslike ower
heidswerksaamhede beter te koordineer. Ten einde die bevoegdhede van 
die Koordinerende Raad sinvol uit te oefen, is die Raad uit 'n wye 
verskeidenheid van instellings en individue saamgestel wat in hierdie 
hoofstuk bespreek sal word. 

'n Vername deel van die werksaamhede van die Koordinerende Raad spruit 
voort uit die verwerking van bevindings en aanbevelings van ondersoek
en advieskomitees en werkgroepe. Hierdie komitees en werkgroepe 
ondersoek namens die Koordinerende Raad bepaalde plaaslike owerheids-
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aangeleenthede wat tot die daarstelling van plaaslike owerheidsbeleid 
aanleiding kan gee. Die onderskeie komitees wat sodoende vanaf 1984 
ingestel is om oor plaaslike owerheidsaangeleenthede ondersoek in te 
stel, word kortliks bespreek. Die organisatoriese plasing van die 
Koordinerende Raad en sy komitees en werkgroepe, binne die totale 
owerheidshierargie, word ook aan die hand van 'n organisatoriese 
diagram verduidelik. Sodoende sal vasgestel kan word op welke wyse 
die Koordinerende Raad werksaamhede onderneem wat tot die koordinering 
van plaaslike owerheidsbeleid aanleiding gee. 

2.2 Koordinerende Raad as statutere instelling 

Die Koordinerende Raad is 'n statutere instelling wat ingevolge die 
Wet op die Bevordering van Plaaslike Owerheidsaangeleenthede, 1983 
(Wet no. 91 van 1983) ingestel is. Die Koordinerende Raad is ingestel 
omdat daar 'n behoefte aan direkte skakeling tussen die sentrale 
owerheid, regionale owerheidsinstellings, plaaslike owerheidsinstel
lings en belangegroepe ontstaan het om plaaslike owerheidsaangeleent-
hede gesamentlik te bespreek en te koordineer. (Thornhill 1989:39) 

Die ontstaan en totstandkoming van die Koordinerende Raad is, soos 
vermeld, voorafgegaan deur die instelling van die Nasionale Interim
skakelkomitee. Vanwee die belangrikheid van hierdie Skakelkomitee 
word die ontstaan en instelling daarvan verder toegelig. Sodoende sal 
meer lig gewerp word op die funksies van die Koordinerende Raad. 

2.2.1 Nasionale Interimskakelkomitee as voorloper tot die 
Koordinerende Raad 

Die Minister van die voormalige Departement van Staatkundige Ontwik
keling en Beplanning het die behoefte aan 'n koordineringsinstelling, 
waardeur plaaslike owerheidsaangeleenthede tussen die sentrale 
owerheidsvlak, regionale owerheidsinstellings, plaaslike owerheids
instellings en belangegroepe gekoordineer kon word, ge1dentifiseer. 
Weens die bovermelde behoefte het die Minister aan die Presidentsraad 
voorgestel dat die instelling van 'n skakelkomitee oorweeg moet word 
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totdat 'n statutere instelling (Koordinerende Raad) die koordinerings
funksie kon oorneem. Voortspruitend uit bovermelde voorstel, het die 
Nasionale lnterimskakelkomitee as 'n nie-statutere instelling geduren
de 1982 tot stand gekom. Die stigtingsvergadering en eerste werk
sessie van die bovermelde Skakelkomitee is op 28 Oktober 1982 gehou. 
(Departementele Leer 1982:64) 

Die Nasionale Interimskakelkomitee het as 'n tussentydse koordinerende 
instelling belangrike insette gelewer wat tot gekoordineerde plaaslike 
owerheidswerksaamhede aanleiding gegee het. Die bovermelde Skakel
komitee het skakeling tussen Kleurling en Indier bestuurs- en 
buurtsakekomitees en Blanke plaaslike owerheidsinstellings bevorder. 
Aangeleenthede van gemeenskaplike belang soos behuising, onderwys- en 
opleidingsgeriewe, hospitaaldienste, sport- en ontspanningsgeriewe is 
byvoorbeeld weens die samesprekings, wat tydens vergaderings van die 
voormelde Skakelkomitee plaasgevind het, bevorder. (Departementele 
Leer 1982:66; Staatkundige Ontwikkeling 1984:24) 

Die lede van die Nasionale Interimskakelkomitee is aangestel vanwee 
hulle direkte betrokkenheid by plaaslike owerheidsaangeleenthede. Die 
bogenoemde Skakelkomitee was uit die volgende lede saamgestel: 

die Minister van die voormalige Departement van Staatkundige 
Ontwikkeling en Beplanning asook verskeie senior amptenare vanuit 
die Departement; 
die Minister van die voormalige Departement van Binnelandse 
Aangeleenthede asook senior amptenare vanuit die Departement; 
die Minister van die voormalige Departement van Gemeenskaps
ontwikkeling; 
die administrateurs van al vier die provinsies en die lede van 
die uitvoerende komitees gemoeid met plaaslike owerheidsaange
leenthede in die onderskeie provinsies; 
'n senior amptenaar van die Departement van Nasionale Opvoeding; 
lede van die Verenigde Munisipale Bestuur; 
lede van die Nasionale ad hoc Komitee van die Vereniging van 
Kleurling en Indier bestuurs- en buurtsakekomitees; 
'n lid van die voormalige Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling 
van Buitestedelike Gebiede; 
'n lid van die Natalse Raad vir Ontwikkeling en Dienste; 
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lede van die voormalige Vereniging van Afdelingsrade; 
lede van die voormalige Indierraad; en 
lede van die voormalige Vereniging van Bestuursrade van Landelike 
Gebiede. (Departementele leer 1982:65-67; Thornhill 1991) 

Lede van die Swart bevolkingsgroepe was nie in die Nasionale Interim
skakelkomitee verteenwoordig nie. Die rede hiervoor is tweeledig. 
Eerstens het daar op daardie stadium nog nie 'n amptelike belangegroep 
vir Swart plaaslike owerheidsinstellings bestaan nie. Die Vereniging 
van Stedelike Rade van Suid-Afrika wat alom bekend staan as Ucasa het 
byvoorbeeld eers gedurende 1984 tot stand gekom. Tweedens is Swart 
mense wat destyds in die Republiek van Suid-Afrika woonagtig was slegs 
as tydelike inwoners van die Republiek van Suid-Afrika beskou. Die 
mening is gehuldig dat hulle belange wel genoegsaam in die onderskeie 
selfregerende state bevorder word. Dit is eers na die afkondiging van 
die Wet op Swart Plaaslike Owerhede, 1982 (Wet no. 102 van 1982) en 
die implementering daarvan op 1 Augustus 1983 dat daar erkenning aan 
die bestaansreg van Swart plaaslike owerheidsinstellings in die 
Republiek van Suid-Afrika verleen is en dat die permanensie van Swart 
inwoners aanvaar is. Die Nasionale Interimskakelkomitee het voortge
gaan om as skakel tussen die Blanke plaaslike owerheidsinstellings en 
die Kleurling en Indier bestuurs- en buurtsakekomitees op plaaslike 
owerheidsvlak te dien tot 1 Januarie 1984 toe die Koordinerende Raad 
statuter ingestel is. (De Beer 1991; Thornhill 1991) 

2.2.2 Totstandkoming van die Koordinerende Raad 

Die grondwetlike voorstelle wat in 1982 deur die Kabinet afgekondig 
is, maak onder andere voorsiening dat elke bevolkingsgroep volle 
seggenskap oor eie sake het en dat medeverantwoordelikheid aanvaar 
word vir sake van gemeenskaplike belang. 'n Verdere grondwetlike 
uitgangspunt wat hieruit voortvloei sluit die maksimale dewolusie van 
bevoegdhede in. Hieruit volg dit dat plaaslike owerheidsinstellings 
'n toenemende belangrike rol op die plaaslike owerheidsvlak speel en 
is die behoefte ge1dentifiseer om op die sentrale owerheidsvlak nie 
net 'n skakelkomitee nie, maar 'n statutere instelling in te stel wat 
oorhoofs vir die koordinering, beplanning en ontwikkeling van plaas
like owerheidsaangeleenthede verantwoordelik sou wees. Die Kabinet 
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het gevolglik op 26 Oktober 1982 besluit om die Koordinerende Raad in 
te stel om die werksaamhede van die Nasionale Interimskakelkomitee oor 
te neem. Hierdie besluit het gedurende 1983 direk tot die afkondiging 
van die Wet op die Bevorderinq van Plaaslike Owerheidsaangeleenthede, 
1983 (Wet no. 91 van 1983) aanleiding gegee. Die voormelde Skakel
komitee is met die totstandkoming van die Koordinerende Raad ontbind. 
(Departementele Leer 1982:4-8; Staatkundige Ontwikkeling 1983:21) 

Met die goedkeuring van bogenoemde Wet op 30 Junie 1983 en die tot
standkoming van die Koordinerende Raad op 1 Januarie 1984 ingevolge 
artikel 2 van die Wet, is 'n nuwe proses aan die gang gesit wat sou 
verseker dat alle bevolkingsgroepe en belangegroepe deelname in die 
maak van aanbevelings aan die Kabinet oor plaaslike owerheidsaange
leenthede, soos onder meer plaaslike owerheidsbeleid, sou he. So 
byvoorbeeld word die Verenigde Munisipale Bestuur van Suid-Afrika wat 
Blankes verteenwoordig en die Nasionale ad hoc Komitee van die Ver
eniging van Kleurling en lndier bestuurs- en buurtsakekomitees op die 
Koordinerende Raad verteenwoordig. Die Vereniging van Stedelike Rade 
van Suid-Afrika (Ucasa) en die Verenigde Munisipaliteite van Suid
Afrika (Umsa}, wat albei verteenwoordigend van die Swart bevolkings
groepe is, word, anders as met die Nasionale Interimskakelkomitee, ook 
op die Koordinerende Raad verteenwoordig. Al die bovermelde verenig
ings neem aan samesprekings van die Koordinerende Raad deel en dra 
sodoende tot die effektiewe koordinering van plaaslike owerheids
aangeleenthede by. (Inligtingsdokument [s.j]:2,3; Koordinerende Raad 
1984a:l) 

2.3 Bevoegdhede van die Koordinerende Raad 

Benewens die feit dat die Koordinerende Raad oorhoofs vir die beplan
ning en ontwikkeling van plaaslike owerheidsaangeleenthede verant
woordelik is, is die bree doelwit van die Koordinerende Raad om die 
Kabinet met advies te dien oor die koordinering van plaaslike ower
heidsbeleid. Hierdie aangeleentheid sluit onder andere beleid in oor 
byvoorbeeld finansies van plaaslike owerheidsinstellings, beskermings
dienste, diensvoordele van raadslede, munisipale verkiesings, die 
lewering van dienste en die afbakening van geografiese regsgebiede van 
plaaslike owerheidsinstellings. (Suid-Afrika 1983b:Artikel 4) 
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Ten einde die Koordinerende Raad in staat te stel om bogenoemde 
doelwitte te bereik en 'n rol in die koordinering van plaaslike 
owerheidsbeleid te speel, word daar ingevolge artikel 4 van die Wet op 
die Bevordering van Plaaslike Owerheidsaangeleenthede, 1983 (Wet no. 
91 van 1983) vir 'n wye spektrum van bevoegdhede voorsiening gemaak. 
Die Koordinerende Raad is byvoorbeeld bevoeg om insette en advies aan 
die Kabinet te lewer oor plaaslike owerheidsbeleid wat op die 
werksaamhede van plaaslike owerheidsinstellings betrekking het en wat 
tot die implementering van parlementere wetgewing kan lei. 
Aanbevelings van die Koordinerende Raad ten opsigte van die 
gesamentlike lewering van dienste, soos water en elektrisiteit aan 
plaaslike owerheidsinstellings, is 'n tipiese voorbeeld van voormelde 
bevoegdheid waar die insette van die Koordinerende Raad deur die 
Kabinet in beginsel aanvaar is en as basis gebruik is vir die opstel 
van die Wetsontwerp op Streeksdiensterade. Hierdie Wetsontwerp is 
gedurende 1985 as die Wet op Streeksdiensterade, 1985 (Wet no. 109 van 
1985) afgekondig en ge1mplementeer. (Inligtingsdokument [s.j.]:23; 
Suid-Afrika 1983b:Artikel 4) 

Die Koordinerende Raad het ook die bevoegdheid om self te besluit 
watter werksaamhede van plaaslike owerheidsinstellings prioriteit moet 
geniet in soverre dit die koordinering van sodanige werksaamhede 
betref. Die Koordinerende Raad het byvoorbeeld gedurende 1984 ses 
ondersoekkomitees ingestel om sake op plaaslike owerheidsvlak te 
ondersoek. Die werksaamhede van hierdie komitees word later in die 
hoofstuk meer volledig bespreek. Met die evaluering van die resultate 
van hierdie ondersoeke het die Koordinerende Raad prioriteit verleen 
aan daardie aanbevelings wat moontlik tot die implementering van 
parlementere wetgewing kon lei en waardeur die werksaamhede van 
plaaslike owerheidsinstellings meer formeel gekoordineer kon word. 
Die ondersoek wat oor eenvormige kieskwalifikasies handel het 
byvoorbeeld voorkeur by die Koordinerende Raad geniet omdat 
aanbevelings in die verband tot die Wet op Stemreg vir Plaaslike 
Owerheidsligqame, 1984 (Wet no. 117 van 1984) aanleiding gegee het. 
(Staatkundige Ontwikkeling 1985:19; Suid-Afrika 1983b:Artikel 4) 

Die Koordinerende Raad het ook die bevoegdheid om aanbevelings te maak 
oor plaaslike owerheidsbeleid wat tot die instelling van nuwe 
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instellings, waarvan die werksaamhede soortgelyk aan die van plaaslike 
owerheidsinstellings is, kan lei. Die aanbevelings wat die 
Koordinerende Raad in verband met die gesamentlike lewering van 
dienste gemaak het en wat later as basis vir die Wet op 
Streeksdiensterade, 1985 (Wet no. 109 van 1985) gedien het, kan as 
voorbeeld geneem word. Die Wet het byvoorbeeld aanleiding tot die 
skepping van streeksdiensterade gegee wat werksaamhede onderneem wat 
soortgelyk aan die van plaaslike owerheidsinstellings is. 
(lnligtingsdokument [s.j.]:5-7; Suid-Afrika 1983b:Artikel 4) 

Die Koordinerende Raad het verder die bevoegdheid om met die 
goedkeuring van die Minister van Mannekrag en van Plaaslike Regering 
en Nasionale Behuising ondersoeke, studies, opnames en navorsing te 
inisieer of te laat doen oor enige aangeleentheid of werksaamheid van 
plaaslike owerheidsinstellings wat die koordinering van plaaslike 
owerheidswerksaamhede kan bevorder. Die magdom ondersoekkomitees, 
advieskomitees en werkgroepe wat deur die Koordinerende Raad ingestel 
is en in die hoofstuk bespreek sal word (kyk par. 2.5.1 op p. 21), is 
'n aanduiding dat die Koordinerende Raad deeglik van hierdie 
bevoegdheid gebruik maak om die werksaamhede van plaaslike 
owerheidsinstellings beter en meer effektief te koordineer. 
(Suid-Afrika 1983b:Artikel 4) 

2.4 Samestelling van die Koordinerende Raad 

lngevolge die bepalings van artikel 3 van die Wet op die Bevorderinq 
van Plaaslike Owerheidsaangeleenthede, 1983 (Wet no. 91 van 1983) moet 
die Koordinerende Raad uit ex officio lede, asook ander lede, wat deur 
die Minister aangestel word, bestaan (Suid-Afrika 1983:Artikel 3). 

Die volgende persone is ooreenkomstig die bepalings van artikel 3 van 
die bogenoemde Wet ex officio lede van die Koordinerende Raad omdat 
hulle, in 'n amptelike hoedanigheid, 'n direkte betrokkenheid en 
belang by plaaslike owerheidsaangeleenthede het: 

die Minister van Mannekrag en van Plaaslike Regering en Nasionale 
Behuising, wat ook as die voorsitter van die Koordinerende Raad 
optree; 
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die Minister van Finansies; 
elke minister van 'n staatsdepartement, verantwoordelik vir 
plaaslike owerheidsaangeleenthede naamlik : 
die Minister van Begroting en Plaaslike Bestuur: Volksraad, 
die Minister van Plaaslike Bestuur en Landbou: Raad van 
Verteenwoordigers, en 
die Minister van Plaaslike Bestuur en Landbou: Raad van 
Afgevaardigdes; 
die administrateurs van die onderskeie provinsies; 
lede van elk van die uitvoerende komitees van die provinsies wat 
met plaaslike owerheidsaangeleenthede belas is; 
die Direkteur-generaal van die Departement van Plaaslike Regering 
en Nasionale Behuising; 
die direkteurs-generaal 
Administrasie: Raad van 
Raad van Afgevaardigdes; 

van die Administrasie: Volksraad, die 
Verteenwoordigers en die Administrasie: 

die Direkteur-generaal van die Departement van Finansies; 
die Direkteur van die Verenigde Munisipale Bestuur van 
Suid-Afrika; 
die Direkteur van die Nasionale ad hoc Komitee van die Vereniging 
van Kleurling en Indier bestuurs- en buurtsakekomitees; en 
die Direkteur van die Vereniging van Stedelike Rade van 
Suid-Afrika (Ucasa). (Koordinerende Raad 1990a:l-3) 

Ingevolge artikel 3(3) van die Wet op die Bevordering van Plaaslike 
Owerheidsaangeleenthede, 1983 (Wet no. 91 van 1983) moet die Minister 
ook lede van verenigings en institute aanstel omdat hierdie 
veren191ngs en institute 'n direkte belang en verbintenis met 
plaaslike owerheidsinstellings het en ook insette kan lewer wat tot 
die koordinering van plaaslike owerheidsbeleid kan lei. Die volgende 
lede word dus as lede van die Koordinerende Raad aangestel om 
spesifieke belangegroepe te verteenwoordig: 

12 persone wat deur die Verenigde Munisipale Bestuur van 
Suid-Afrika benoem is; 
'n lid van die Instituut van Stadsklerke van Suidelike Afrika; 
'n lid van die Instituut van Munisipale Tesouriers en 
Rekenmeesters van Suidelike Afrika; 
'n lid van die Instituut van Munisipale Ingenieurs van Suidelike 
Afrika; 
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10 verteenwoordigers van die Nasionale ad hoc Komitee van die 

Vereniging van Kleurling en Indier bestuurs- en 

buurtsakekomitees; en 
10 verteenwoordigers van die Vereniging van Stedelike Rade van 
Suid-Afrika (Ucasa). (Koordinerende Raad 1990a:3,4; Suid-Afrika 
1983b:Artikel 3[3]) 

lngevolge artikel 3(3)(h) van die Wet op die Bevorderinq van Plaaslike 
Owerheidsaangeleenthede, 1983 (Wet no. 91 van 1983) kan die Minister 
ook lede van later gestigte 
toeneem, wat 'n belang 

instellings soos die behoefte daarna 
by of verbintenis met plaaslike 

owerheidsinstellings het, as permanente 
Raad aanstel. Die volgende persone 
aanstellings: 

lede van die Koordinerende 
is voorbeelde van sodanige 

die President van die Vereniging van Streeksdiensterade van 
Suid-Afrika; en 
'n lid van die Verenigde Munisipaliteite van Suid-Afrika (Umsa). 
(Koordinerende Raad 1990a:4) 

Verteenwoordiging op die Koordinerende Raad word so gereel dat daar 
vir verteenwoordiging vanuit al drie owerheidsvlakke voorsiening 
gemaak word. Op sentrale owerheidsvlak word ministers, gemoeid met 
plaaslike owerheidsaangeleenthede, in die Koordinerende Raad verteen
woordig. Op regionale owerheidsvlak geniet al vier die provinsiale 
administrateurs en lede van die uitvoerende komitees asook die Ver
eniging van Streeksdiensterade van Suid-Afrika verteenwoordiging op 
die Koordinerende Raad. Hierdie lede het 'n belang by plaaslike 
owerheidsaangeleenthede en 
plaaslike owerheidsvlak. 

vorm 'n skakel tussen die sentrale en 
Op plaaslike owerheidsvlak word plaaslike 

owerheidsinstellings nie individueel verteenwoordig nie maar die 
Minister kan ingevolge die bepalings van artikel 3[3] van die Wet op 
die Bevorderinq van Plaaslike Owerheidsaangeleenthede, 1983 (Wet no. 
91 van 1983) lede van munisipale verenigings en institute as lede van 
die Koordinerende Raad aanstel omdat hierdie verenigings en institute 
direk by die belange van lede van plaaslike owerheidsinstellings 
betrokke is. 

Die Verenigde Munisipale Bestuur van Suid-Afrika en die Nasionale ad 
hoc Komitee van die Vereniging van Kleurling en lndier bestuurs- en 
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buurtsakekomitees word as die amptelike mondstuk van onderskeidelik 
Blanke plaaslike owerheidsinstellings en Kleurling en lndier bestuurs
en buurtsakekomitees beskou. Die Vereniging van Stedelike Rade van 
Suid-Afrika (Ucasa) en die Verenigde Munisipaliteite van Suid-Afrika 
(Umsa) word as die amptelike mondstuk van Swart plaaslike 
owerheidsinstellings beskou en het ook sitting op die Koordinerende 
Raad. (lnligtingsdokument [s.j.]:3) 

Opsommend blyk dit dus dat daar met die samestelling van die 
Koordinerende Raad gepoog word om 'n geleentheid te skep om soveel as 
moontlik instellings en individue, wat 'n belang by plaaslike 
owerheidsaangeleenthede het, by die werksaamhede van die Koordinerende 
Raad te betrek. Daar word sodoende gepoog om meer effektiewe 
koordinasie tydens samesprekings en onderhandelinge oor plaaslike 
owerheidswerksaamhede te bewerkstellig. 

2.5 Plek van die Koordinerende Raad en sy komitees 
binne die totale owerheidshierargie 

Soos reeds gemeld is een van die bevoegdhede van die Koordinerende 
Raad om onder andere aanbevelings aan die Kabinet te maak wat moontlik 
tot die implementering van parlementere wetgewing aanleiding kan gee. 
Ten einde betekenisvolle en weldeurdagte aanbevelings aan die Kabinet 
te kan voorle, om parlementere wetgewing daar te kan stel, het die 
Raad die bevoegdheid om ondersoeke te inisieer of te laat doen. 
Aanbevelings wat in die verband deur die Koordinerende Raad gemaak 
word en wat moontlik tot die koordinering van plaaslike owerheids
beleid aanleiding kan gee, spruit dikwels voort uit ondersoeke wat 
deur ondersoekkomitees, advieskomitees en werkgroepe van die 
Koordinerende Raad onderneem is. (Jacobs 1991) 

Alvorens die rol van elke komitee en werkgroep bespreek word, om te 
bepaal in welke mate hul werksaamhede tot die koordinering van plaas
like owerheidsbeleid aanleiding gee, is dit nodig om hul organisato
riese plasing binne die totale owerheidshierargie aan te toon (kyk 
fig. 2 opp. 20). 'n Geheelbeeld kan sodoende van die skakeling 
tussen die Koordinerende Raad, komitees en werkgroepe binne owerheids
verband verkry word. (Suid-Afrika 1983b:Artikel 4) 
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FIGUUR 2: ORGANISATORIESE PLASING VAN DIE KOoRDINERENDE RAAD EN SY 
KOMITEES BINNE DIE TOTALE OWERHEIDSHieRARGIE 
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2.5.1 Komitees en werkgroepe van die Koordinerende Raad 

Die Koordinerende Raad kan ingevolge artikel 5 van die Wet op die 
Bevorderinq van Plaaslike Owerheidsaanqeleenthede, 1983 {Wet no. 91 
van 1983) 'n vaste komitee, te wete die Aksiekomitee, instel. 
Hierbenewens kan die Raad ook ingevolge artikel 5 van die bovermelde 
Wet ondersoekkomitees, advieskomitees en werkgroepe 
ondersoeke namens die Raad te onderneem waardeur 

instel om 
plaaslike 

owerheidswerksaamhede, soos plaaslike owerheidsbeleid, beter 

gekoordineer kan word {kyk fig. 2 opp. 20). 

Met die uitsondering van die Aksiekomitee, word die ander komitees en 
werkgroepe ingestel soos wat die behoefte daarna ontstaan. Verskeie 
ondersoekkomitees, advieskomitees en werkgroepe is die afgelope jare 
op die wyse ingestel. Sodra die werksaamhede van die komitees en 
werkgroepe afgehandel is, word hulle ontbind. Slegs die komitees en 
werkgroepe wat tot dusver ingestel is en die Koordinerende Raad 
suksesvol in sy werksaamhede bygestaan het, sal bespreek word nadat 
die werksaamhede van die Aksiekomitee ontleed is. {Jacobs 1992) 

Al die werksaamhede wat uit die ondersoeke van die komitees en 
werkgroepe voortvloei lei nie noodwendig tot die implementering van 
parlementere wetgewing nie. Die doelwit met hierdie studie is, soos 
reeds vermeld, om vas te stel op welke wyse die Koordinerende Raad 
bydra om parlementere wetgewing oor plaaslike owerheidsaangeleenthede 
te koordineer. Dit sal aan die hand van geselekteerde ondersoeke in 
die volgende hoofstukke verduidelik word. 

2.5.1.l Aksiekomitee van die Koordinerende Raad 

Die Koordinerende Raad het ingevolge artikel 5 van die Wet op die 
Bevorderinq van Plaaslike Owerheidsaangeleenthede, 1983 (Wet no. 91 
van 1983) die Aksiekomitee ingestel. Die Aksiekomitee bepaal, binne 
die raamwerk van die werksaamhede van die Koordinerende Raad, die 
besprekingspunte wat op die agendas van al die vergaderings van die 
Raad geplaas moet word. Die Aksiekomitee verrig daarbenewens ook 
ander werksaamhede wat die Koordinerende Raad bepaal en wat vir 
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hierdie studie van besondere belang is. Die Aksiekomitee kan 
byvoorbeeld, op aanbeveling van die Koordinerende Raad of met die 
goedkeuring van die Koordinerende Raad of deur middel van werkgroepe, 
ondersoeke rakende plaaslike owerheidsaangeleenthede namens die Raad 
afhandel. Die Aksiekomitee speel in die verband 'n belangrike rol in 
die ondersteuning van die Koordinerende Raad met die oog op die 
koordinering van plaaslike owerheidsbeleid. (Koordinerende Raad 
1990a:5,9; Suid-Afrika 1983b:Artikel 5) 

Die Aksiekomitee het byvoorbeeld op 23 Junie 1989, namens die 
Koordinerend Raad, die Werkqroep van die Raad vir die Koordinerinq van 
Plaaslike Owerheidsaangeleenthede wat Ondersoek Inqestel het na 
Meqanismes vir die Gesamentlike Aanwendinq van Kundiqe Personeel deur 
Plaaslike Owerhede ingestel. Die toenemende behoefte aan opgeleide 
personeel asook die koste verbonde aan die vergoeding van opgeleide 
personeel was die beweegredes vir bogenoemde ondersoek. Die Werkgroep 
het tot die gevolgtrekking gekom dat personeel goedkoper in diens 
geneem kan word wanneer plaaslike owerheidsinstellings 
samewerkingsooreenkomste met mekaar sluit. Dit beteken dat 'n 
plaaslike owerheidsinstelling wat reeds 'n opgeleide personeellid in 
diens het, onderneem om die dienste van die betrokke personeellid aan 
'n ander plaaslike owerheidsinstelling beskikbaar te stel. Die 
kundigheid en vaardigheid waaroor die personeellid beskik word dus 
deur beide plaaslike owerheidsinstellings gedeel. (Koordinerende Raad 
1990c:l7) 

Uit die voorafgaande kan afgelei word dat die Aksiekomitee 'n 
belangrike rol gespeel het om reelings te koordineer wat met die 
gesamentlike aanwending van opgeleide en kundige personeel verband 
hou. Die Aksiekomitee ondersteun sodoende die Koordinerende Raad in 
sy funksie om plaaslike owerheidswerksaamhede te koordineer deur self 
ondersoeke namens die Koordinerende Raad af te handel. 

2.5.1.2 Ondersoekkomitees van die Koordinerende Raad 

Die Koordinerende Raad maak, benewens 
ondersoekkomitees gebruik om met die 
owerheidswerksaamhede behulpsaam te 

die Aksiekomitee, ook van 
koordinering van plaaslike 
wees. Ondersoekkomitees 

vergemaklik die koordineringsfunksie van die Koordinerende Raad 
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aangesien die komitees uit 'n groat aantal kundiges saamgestel is wat 
in plaaslike owerheidsaangeleenthede spesialiseer en gevolglik 
waardevolle inligting en aanbevelings in die verband aan die 
Koordinerende Raad kan voorsien. Die aanbevelings word deur die 
ondersoekkomitees in omvattende verslae saamgevat en stel die Raad 
byvoorbeeld in staat om, ten opsigte van die moontlike implementering 
van plaaslike owerheidsbeleid, effektiewe en gekoordineerde 
aanbevelings aan die Kabinet voor te le. (Jacobs 1992) 

Volgens Jacobs (1992) word ondersoeke, wat deur die ondersoekkomitees 
van die Koordinerende Raad onderneem word, op 'n grater skaal aangepak 
as die werksaamhede van advieskomitees en werkgroepe en duur daarom 
langer om af te handel. Enkele voorbeelde van ondersoeke wat deur 
ondersoekkomitees onderneem is, word vervolgens bespreek. 

Die Ondersoekkomitee na Munisipale Kieskwalifikasies 
Koordinerende Ra.ad op 30 Januarie 1984 ingestel. Die 

is deur die 
behoefte om 

munisipale kiesstelsels, wat van provinsie tot provinsie verskil en 
nie eenvormig is nie, op 'n gekoordineerde wyse in die Republiek van 
Suid-Afrika te laat funksioneer, het tot die instelling van bogenoemde 
Komitee aanleiding gegee. Die Komitee het die Koordinerende Raad 
geadviseer en aanbevelings aan die Koordinerende Raad gemaak wat onder 
andere op die kwalifikasies en diskwalifikasies van kiesers en die 
kwalifikasies en diskwalifikasies van kandidate tydens munisipale 
verkiesings betrekking gehad het. Verdere aspekte waaroor die 
Koordinerende Raad in bogenoemde verband geadviseer is, behels die 
koordinering van reelings ten opsigte van wykafbakenings en eenvormige 
munisipale kiesstelsels. Dit was veral die oogmerk van die bovermelde 
Komitee om, ten opsigte van munisipale verkiesings, aanbevelings aan 
die Koordinerende Raad voor te le wat tot gekoordineerde en eenvormige 
reelings ten opsigte van kieskwalifikasies en munisipale kiesstelsels 
sou lei. Hieruit kan afgelei word dat die bogenoemde ondersoekkomitee 
ook werksaamhecie namens die Koordinerende Raad onderneem het wat tot 
grater en meer effektiewe koordinering van plaaslike owerheidswerk
saamhede aanleiding gegee het. (Koordinerende Raad 1984d:3) 
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Die Komitee van Ondersoek na die Afbakeninq van Jurisdiksieqebiede van 
Plaaslike Owerhede is ook op 30 Januarie 1984 deur die Koordinerende 
Raad ingestel nadat die behoefte aan kriteria vir die gekoordineerde 
afbakening van jurisdiksiegebiede van plaaslike owerheidsinstellings 
deur die Koordinerende Raad ge1dentifiseer is. Hierdie Komitee het 
onder andere die moontlikheid ondersoek dat 'n afbakeningsraad 
ingestel word om die werksaamhede betreffende die afbakening van 
jurisdiksiegebiede van plaaslike owerheidsinstellings beter te 
koordineer. Die bovermelde Komitee het aanbeveel dat sodanige 
afbakeningsraad aanbevelings aan die Koordinerende Raad kon maak oor 
die verandering, uitbreiding of afbakening van jurisdiksiegebiede van 
plaaslike owerheidsinstellings. Deur bovermelde aanbevelings ten 
opsigte van 'n afbakeningsraad te maak, het die Komitee van Ondersoek 
na die Afbakeninq van Jurisdiksieqebiede van Plaaslike Owerhede 
daartoe bygedra dat die verandering, uitbreiding of afbakening van 
jurisdiksiegebiede van plaaslike owerheidsinstellings beter en meer 
gekoordineerd uitgevoer kon word. (Co-ordinating Council 1984b:l,2) 

'n Verdere komitee wat deur die Koordinerende Raad op 30 Januarie 1984 
ingestel is, is die Ondersoekkomitee na die Vasstellinq van Kriteria 
vir Lewensvatbare Plaaslike Owerhede. Die Koordinerende Raad het 
besluit om bogenoemde Komitee in te stel nadat die behoefte ontstaan 
het om kriteria neer te le aan die hand waarvan die ekonomiese 
lewensvatbaarheid van plaaslike owerheidsinstellings bepaal kon word. 
Hierdie kriteria sou die werksaamhede van die Koordinerende Raad 
vergemaklik deurdat dit as 'n basis gebruik kon word om besluite te 
neem oor die instelling van nuwe plaaslike owerheidsinstellings en om 
bestaande plaaslike owerheidsinstellings in verskillende kategoriee 
van ekonomiese lewensvatbaarheid in te deel. Die Komitee het die 
vermoe van 'n plaaslike owerheidsinstelling om fondse te genereer as 
'n ekonomiese kriteria ge1dentifiseer waardeur byvoorbeeld bepaal kon 
word of 'n plaaslike owerheidsinstelling lewensvatbaar genoeg is om 
onafhanklik te funksioneer. Die bovermelde Ondersoekkomitee het 
sodoende gepoog om die ekonomiese omgewing waarbinne plaaslike 
owerheidsinstellings funksioneer te orden en plaaslike 
owerheidswerksaamhede wat daarmee verband hou beter te koordineer. 
(Co-ordinating Council 1984c:4) 
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Die vierde komitee wat gedurende 1984 deur die Koordinerende Raad 
ingestel is staan as die Komitee van Ondersoek na Gesamentlike 
Lewerinq van Dienste en Streeksdienslewerinq bekend. Hierdie Komitee 
moes ondersoek instel na die toepaslikheid van alternatiewe tegnieke 
vir samewerking tussen plaaslike owerheidsinstellings en die 
koordinering van dienslewering tussen plaaslike owerheidsinstellings. 
Sodoende kon die optimale benutting van skaars hulpbronne verseker 
word. Bovermelde Komitee het ondersoek ingestel en aanbevelings 
gedoen aangaande die moontlike samewerking en gekoordineerde lewering 
van dienste soos water- en elektrisiteitsvoorsiening tussen plaaslike 
owerheidsinstellings. Hierdie samewerking het gelei tot die 
effektiewe koordinering en lewering van goedkoper dienste aan die 
gemeenskappe van plaaslike owerheidsinstellings. (Koordinerende Raad 
1984c:l) 

Nog 'n komitee wat op 30 Januarie 1984 deur die Koordinerende Raad 
ingestel is, is die Komitee van Ondersoek van die Koordinerende Raad 
vir Plaaslike Owerheidsaangeleenthede oor Personeel vir Plaaslike 
Owerhede. Die Komitee het ondersoek ingestel na die daarstelling van 
'n gekoordineerde plan vir die werwing, opleiding, benutting en behoud 
van personeel van plaaslike owerheidsinstellings. Die Komitee het ook 
ondersoek ingestel na orienteringsprogramme vir munisipale raadslede 
en aanbevelings daaroor aan die Koordinerende Raad gemaak. Deur so 'n 
gekoordineerde plan saam te stel het die Komitee 'n bydrae gelewer om 
die werksaamhede van die Koordinerende Raad, wat met munisipale 
personeelaangeleenthede verband hou, beter en meer effektief te 
koordineer. (Co-ordinating Council 1984d:l) 

Die Komitee van Ondersoek na die Beheer oor Plaaslike Owerhede is ook 
op 30 Januarie 1984 deur die Koordinerende Raad ingestel om die beheer 
oor plaaslike owerheidsinstellings te ondersoek. Hierdie Komitee is 
deur die Koordinerende Raad ingestel nadat die Kabinet bepaalde 
grondwetlike uitgangspunte, soos onder meer die maksimale dewolusie 
van bevoegdhede, gedurende 1982 afgekondig het. Die behoefte het dus 
ontstaan om 'n komitee in te stel wat 'n ondersoek sou onderneem na 
moontlike stappe waardeur verskillende funksies en bevoegdhede aan 
plaaslike owerheidsinstellings toegeken kon word. Die ondersoek wat 
in die verband deur hierdie Komitee onderneem is en die aanbevelings 
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wat daaruit voortspruit het daartoe bygedra dat die Ko6rdinerende Raad 
die beginsels van maksimale dewolusie van bevoegdhede op 'n 
gekoordineerde wyse na plaaslike owerheidsinstellings kon deurvoer. 
(Co-ordinating Council 1984a:l,6) 

Nadat die Ko6rdinerende Raad die behoefte aan addisionele 
inkomstebronne vir plaaslike owerheidsinstellings ge1dentifiseer het, 
het die Raad 'n komitee ingestel om oor die behoefte na addisionele 
inkomstebronne ondersoek in te stel. Die Koordinerende Raad het die 
Komitee van Ondersoek na Bykomende Inkomstebronne vir Plaaslike 
Owerhede op 14 September 1984 ingestel. Hierdie Komitee het ondersoek 
ingestel na die stygende instandhoudingskostes van infrastruktuur
dienste waarmee plaaslike owerheidsinstellings te make het en hoe 
sodanige infrastruktuurdienste goedkoper aan plaaslike 
owerheidsinstellings gelewer kon word. Aanbevelings is ook aan die 
Ko6rdinerende Raad gemaak oor moontlike addisionele inkomstebronne 
waardeur die stygende kostes bekamp kon word en meer 
infrastruktuurdienste aan die plaaslike owerheidsinstellings gelewer 
kon word. Die Ondersoekkomitee het sodoende gepoog om die 
Ko6rdinerende Raad in sy plaaslike owerheidswerksaamhede te 
ondersteun. (Ko6rdinerende Raad 1984b:l,4,5) 

Die Koordinerende Raad het vervolgens op 28 Oktober 1985 met die oog 
op die instelling van streeksdiensterade gedurende 1986, vier komitees 
van ondersoek ingestel. Hierdie komitees moes ondersoek instel en 
aanbevelings aan die Koordinerende Raad maak oor die rol en 
voortbestaan van die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van 
Buitestedelike Gebiede, die Kaapse afdelingsrade, Natalse Raad op 
Ontwikkeling en Dienste asook die ontwikkelingsrade. Die ondersoek 
was daarop gemik om duplikasie en oorvleueling van werksaamhede tussen 
streeksdiensterade en die bogenoemde instellings uit te skakel en in 
effek te sorg dat plaaslike owerheidswerksaamhede meer geko6rdineerd 
uitgevoer word. Die komitees wat oor bovermelde aangeleenthede 
ondersoek ingestel het, het soos volg bekend gestaan: 

Komitee van Ondersoek na die Toekoms van die Transvaalse Raad vir 
die Ontwikkelinq van Buitestedelike Gebiede in die Nuwe 
Staatkundiqe Bedeling; 
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Komitee van Ondersoek na die Toekoms van die Raad op Ontwikkeling 
en Dienste en die Streekwaterdienstekorporasies in die Nuwe 
Staatkundige Bedeling; 
Komitee van Ondersoek na die Toekoms van Afdelingsrade in die 
Nuwe Staatkundige Bedeling; en 
Komitee van Ondersoek na die Toekoms van Ontwikkelingsrade in die 
Nuwe Staatkundige Bedeling. (Koordinerende Raad 1987a:12; 
Staatkundige Ontwikkeling 1986:10) 

Streeksdiensterade wat gedurende 1986 ingestel is, het werksaamhede 
behartig wat voorheen onder andere deur die afdelingsrade in die 
Kaapprovinsie onderneem is. Hieruit het die behoefte ontstaan om te 
bepaal of instellings soos byvoorbeeld afdelingsrade nie afgeskaf moet 
word nie ten einde die duplisering van werksaamhede uit te skakel. 
Die bovermelde ondersoekkomitees het byvoorbeeld aanbeveel dat 
funksies soos personeel en finansies na streeksdiensterade oorgeplaas 
moet word en dat instellings soos afdelingsrade en die Transvaalse 
Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede afgeskaf moet 
word, in gebiede waar streeksdiensterade ingestel word, ten einde 
oorvleueling te verhoed. Die ondersoeke van die bovermelde vier 
komitees en die gepaardgaande aanbevelings wat daaruit voortgespruit 
het, het dus 'n besliste rol gespeel in soverre dit die effektiewe 
koordinering van plaaslike owerheidsaangeleenthede betref. 
(Koordinerende Raad 1987a:13-15) 

Gedurende 1986 is 'n verdere ondersoekkomitee deur die Koordinerende 
Raad ingestel om ondersoek in te stel na die behoefte van landelike 
gemeenskappe om in streeksdiensterade verteenwoordig te word. Hierdie 
behoefte het ontstaan weens die feit dat landelike gebiede, na die 
afskaffing van afdelingsrade in die Kaapprovinsie en die Transvaalse 
Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, self na hul 
belange moes omsien en geen verteenwoordiging op streeksdiensterade 
gehad het nie. Die ondersoekkomitee het as die Ondersoekkomitee na 
die Behoefte aan en Metode van Verteenwoordiginq van die Inwoners van 
Landelike Gebiede in Streeksdiensterade bekend gestaan. Die gemelde 
Komitee het in sy ondersoek tot die gevolgtrekking gekom dat daar wel 
'n leemte aan verteenwoordiging deur landelike gebiede in 
streeksdiensterade bestaan. Gevolglik het die Komitee aanbeveel dat 
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daar vir die gemeenskappe in die betrokke gebiede geleenthede geskep 
moet word waardeur hulle belange op 'n gekoordineerde wyse op 
streeksdiensterade verteenwoordig kon word. Die Koordinerende Raad is 
sodoende deur die werksaamhede van die bogenoemde Komitee in staat 
gestel om besluite oor landelike gemeenskappe te neem waardeur die 
belange van sodanige gebiede bevorder en gekoordineer kon word. 
(Koordinerende Raad 1986:i) 

Die Koordinerende Raad het op 30 Oktober 1986 'n komitee aangestel om 
ondersoek na eenvormige wetgewing vir plaaslike owerheidsinstellings 
in Suid-Afrika in te stel. Hierdie komitee het as die Komitee van 
Ondersoek na Eenvormiqe Wetqewinq vir Plaaslike Reqerinq bekend 
gestaan. Ten einde beter en meer effektiewe koordinering van 
plaaslike owerheidswerksaamhede te bewerkstellig het die Komitee 
verskeie aangeleenthede ondersoek. So byvoorbeeld is die uitskakeling 
van diskriminasie, die bevordering van effektiewe en doeltreffende 
plaaslike owerheidswese, die selfbeskikking van gemeenskappe en 
gesamentlike besluitneming oor gemeenskaplike belange ondersoek. Die 
oogmerk met hierdie ondersoek was om aanbevelings aan die 
Koordinerende Raad te maak wat moontlik tot die implementering van 'n 
eenvormige wet vir plaaslike owerheidswese sou lei. Gedurende 
bovermelde ondersoek het dit egter geblyk dat, vanwee die omvang van 
plaaslike owerheidsaangeleenthede, dit prakties nie moontlik sou wees 
om een enkele wet vir plaaslike owerheidswese te implementeer nie. 
Gevolglik is die werksaamhede van die bogenoemde Komitee beeindig. 
Alhoewel die Komitee nie praktiese voorstelle kon maak wat tot die 
bevordering van plaaslike owerheidsaangeleenthede sou lei nie, het 
navorsing wat in bogenoemde verband onderneem is as 
inset vir 'n soortgelyke ondersoek gedurende 
(Koordinerende Raad 1988:7) 

'n belangrike 
1989 gedien. 

Die Komitee van Ondersoek na 'n Stelsel van 
Suid-Afrika is deur die Koordinerende Raad 

Plaaslike Reqering vir 
gedurende 1989 ingestel 

nadat die werksaamhede van die Komitee van Ondersoek na Eenvormiqe 
Wetqewinq vir Plaaslike Reqerinq beeindig is. Die Komitee van 
Ondersoek na 'n Stelsel van Plaaslike Reqerinq vir Suid-Afrika het 
aangeleenthede ondersoek wat byvoorbeeld tot eenvormige maatreels ten 
opsigte van finansiele reelings en personeelaangeleenthede van 
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plaaslike owerheidsinstellings aanleiding kon gee. Die Komitee het 
sodoende gepoog om onderhandelinge tussen al die bevolkingsgroepe, ten 
opsigte van plaaslike owerheidsaangeleenthede, te bevorder en te 
koordineer. (Koordinerende Raad 1990b:4,ll,20,24) 

Wanneer die werksaamhede van die ondersoekkomitees van die 
Koordinerende Raad in oenskou geneem word blyk dit dat omvattende 
ondersoeke deur die ondersoekkomitees van die Koordinerende Raad deur 
die jare onderneem is, ten einde effektiewe en beter koordinering van 
plaaslike owerheidsaangeleenthede te bevorder. Verskeie aanbevelings 
van die ondersoekkomitees is deur die Koordinerende Raad aan die 
Kabinet voorgele waarna die Kabinet dit aanvaar het en parlementere 
wetgewing gepromulgeer het. Hierdie aangeleentheid word in die 
volgende hoofstukke volledig bespreek. (lnligtingsdokument [s.j.]:3) 

2.5.1.3 Advieskomitees van die Koordinerende Raad 

'n Advieskomitee bestaan uit 'n groep individue wat elkeen 'n kundige 
op die terrein van plaaslike owerheidsaangeleenthede is en in opdrag 
van die Koordinerende Raad bepaalde plaaslike owerheidsaangeleenthede 
ondersoek en die Koordinerende Raad daaroor adviseer. Die verskil 
tussen advieskomitees en ondersoekkomitees is opgesluit in die feit 
dat die samestelling van die bogenoemde komitees verskil. 
Advieskomitees is byvoorbeeld uit 'n kleiner groep kundiges saamgestel 
as wat die geval met ondersoekkomitees is. Werksaamhede van 
advieskomitees is oak nie so omvangryk soos ondersoekkomitees nie en 
gevolglik word werksaamhede wat deur advieskomitees onderneem word, 
gouer afgehandel. 'n Verdere verskil is dat daar met verslae van 
advieskomitees slegs gepoog word om die Koordinerende Raad te adviseer 
oar 'n plaaslike owerheidsaangeleentheid, soos brandweerdienste, 
terwyl verslae van ondersoekkomitees omvattende aanbevelings bevat wat 
die Koordinerende Raad vir verdere optrede kan oorweeg. Soos 
hieronder verduidelik sal word, ondersteun advieskomitees egter ook 
die Koordinerende Raad in die uitvoering van sy werksaamhede. (Jacobs 
1992) 

Die Brandweeradvieskomitee is 'n tipiese voorbeeld van 'n 
advieskomitee van die Koordinerende Raad en is ingevolge artikel 
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5(2)(a) van die ~W=e=t~___,,,o~o~~d~i~e'---=Be~v~o~r~d~e~r~in~g:1--__,_v=a~n~_,_P~l=a=as~l~i~k=e 

Owerheidsaangeleenthede, 1983 (Wet no. 91 van 1983) deur die 
Koordinerende Raad ingestel om die Koordinerende Raad met advies te 
dien oar die standaardisering en koordinering van die werksaamhede van 
brandweerdienste in die Republiek van Suid-Afrika. Die Komitee het 
hoofsaaklik ondersoek ingestel na die noodsaaklikheid van wetgewing 
wat tot die effektiewe koordinering van brandweerdienste op plaaslike 
owerheidsvlak sou lei en het in 'n adviserende hoedanigheid die 
Koordinerende Raad bygestaan ten einde sodanige dienste beter te 
koordineer en te bevorder. Die Komitee het dus 'n bydra gelewer ten 
opsigte van die koordinering van beleid wat tot die doeltreffende 
lewering van brandweerdienste op die plaaslike owerheidsvlak 
aanleiding gegee het. (Koordinerende Raad 1987a:10,ll) 

2.5.1.4 Werkgroepe van die Koordinerende Raad 

'n Werkgroep van die Koordinerende Raad word, net soos in die geval 
van ondersoek- en advieskomitees, uit kundiges saamgestel en funksio
neer as 'n georganiseerde groep wat gesamentlik oor 'n spesifieke 
plaaslike owerheidsaangeleentheid ondersoek instel. Werkgroepe is 
heelwat kleiner as ondersoek- en advieskomitees en word deur die 
Koordinerende Raad ingestel om 'n spesifieke onderwerp ten opsigte van 
plaaslike owerheidsaangeleenthede te ondersoek. Besluite wat deur 
werkgroepe geneem word, word ook oor 'n baie korter tydperk geneem as 
wat die geval met eersgenoemde twee soorte komitees is. Werkgroepe 
word gevolglik deur die Koordinerende Raad aangestel wanneer 'n 
bepaalde plaaslike owerheidsaangeleentheid ondersoek moet word en die 
Raad vinnig daaroor advies wil inwin. (Jacobs 1992) 

'n Voorbeeld van 'n tipiese werkgroep was die werkgroep om moontlike 
meganismes vir die gesamentlike en gekoordineerde aanwending van 
skaars, kundige personeel te ondersoek. Hierdie werkgroep wat op 23 
Junie 1989 ingestel is staan as die Werkqroep van die Raad vir die 
Koordinering van Plaaslike Owerheidsaangeleenthede wat Ondersoek 
Ingestel het na Meqanismes vir die Gesamentlike Aanwending van Kundige 
Personeel deur Plaaslike Owerhede, bekend. Die doelwit en werksaam
hede van die Werkgroep is reeds in paragraaf 2.5.1.1 bespreek en word 
nie hier verder ontleed nie. Wat egter van belang is, is dat 
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die Koordinerende Raad ook byvoorbeeld, met die hulp van die 
Aksiekomitee, werkgroepe saamstel om werksaamhede namens die Raad te 
onderneem. Die effektiewe koordinering van plaaslike owerheidsaange
leenthede word sodoende bevorder. (Koordinerende Raad 1990a:9) 

2.6 Samevatting 

Die Nasionale Interimskakelkomitee, wat as die voorloper van die 
Koordinerende Raad beskou word, het noodsaaklike plaaslike 
owerheidswerksaamhede onderneem totdat die Koordinerende Raad 
gedurende 1984 tot stand gekom het. Die bovermelde Skakelkomitee het 
byvoorbeeld direkte kontak, skakeling en wisselwerking tussen die 
Blanke plaaslike owerheidsinstellings en die Kleurling en Indier 
bestuurs- en buurtsakekomitees bewerkstellig. Tydens vergaderings van 
die bovermelde Skakelkomitee het Blanke plaaslike owerheidsinstellings 
en Kleurling en Indier bestuurs- en buurtsakekomitees gesamentlik 
besluite geneem oor plaaslike owerheidsaangeleenthede soos byvoorbeeld 
behuising, onderwys- en opleidingsgeriewe en hospitaaldienste. 
Sodoende is plaaslike owerheidswerksaamhede wat van gemeenskaplike 
belang vir die bostaande instellings was, op 'n gekoordineerde wyse 
bevorder. 

Betekenisvolle hervormings op plaaslike owerheidsvlak is ge1nisieer 
met die afkondiging van die Wet op die Bevorderinq van Plaaslike 
Owerheidsaanqeleenthede, 1983 (Wet no. 91 van 1983) waardeur die 
Koordinerende Raad tot stand gekom het. Deur die Koordinerende Raad 
word die geleentheid geskep waardeur al die bevolkingsgroepe en 
belangegroepe die geleentheid kry om aanbevelings aan die Kabinet oor 
plaaslike owerheidsaangeleenthede te maak. 

Die doelwit van die Koordinerende Raad is om die Kabinet te adviseer 
oor plaaslike owerheidsaangeleenthede en om werksaamhede wat hiermee 
verband hou te koordineer. Ingevolge artikel 4 van die Wet op die 
Bevorderinq van Plaaslike Owerheidsaanqeleenthede, 1983 (Wet no. 91 
van 1983) word 'n wye spektrum van bevoegdhede aan die Koordinerende 
Raad verleen en sodoende word die Raad in staat gestel om sy 
werksaamhede beter te reel en te koordineer. 
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Die Koordinerende Raad het een vaste komitee naamlik die Aksiekomitee 
wat die Koordinerende Raad bystaan om sy werksaamhede te koordineer. 
So bepaal die Aksiekomitee byvoorbeeld watter besprekingspunte op die 
agendas van die vergaderings van die Koordinerende Raad geplaas moet 
word. Benewens die Aksiekomitee het die Koordinerende Raad die 
bevoegdheid om ondersoekkomitees, advieskomitees en werkgroepe in te 
stel. Hierdie komitees en werkgroepe onderneem ondersoeke namens die 
Koordinerende Raad, maak aanbevelings en lewer advies aan die Raad, 
waardeur die werksaamhede van die Koordinerende Raad beter 
gekoordineer word. Die bovermelde komitees en werkgroepe maak 
byvoorbeeld aanbevelings aan die Koordinerende Raad oor plaaslike 
owerheidsbeleid wat onder andere met finansies, die lewensvatbaarheid 
van plaaslike owerheidsinstellings, munisipale verkiesings en so meer 
verband hou. Hierdie aanbevelings word deur die Koordinerende Raad 
verwerk en aan die Kabinet voorgele met die oog op die promulgering en 
implementering van parlementere wetgewing. 

Opsommend blyk dit dus dat die totstandkoming, bevoegdhede en 
samestelling van die Koordinerende Raad sowel as al die komitees en 
werkgroepe van die Koordinerende Raad, die Raad in staat stel om op 'n 
groter en meer effektiewe grondslag plaaslike owerheidsaangeleenthede 
te koordineer. Die Koordinerende Raad word 
gestel om aanbevelings aan die Kabinet voor 

sodoende ook in staat 
te le wat moontlik as 

parlementere wetgewing op die plaaslike owerheidsvlak ge1mplementeer 
kan word. 
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HOOFSTUK 3: INVLOED VAN TOEVOERE UIT DIE EKSTERNE MUNISIPALE OMGEWING 
OP DIE WERKSAAMHEDE VAN DIE KOoRDINERENDE RAAD 

3.1 Inleiding 

Die oogmerk met 
oorspronklik as 
gespruit het en 
rende Raad het, 

hierdie hoofstuk is om die invloed van toevoere, wat 
behoeftes uit die eksterne munisipale omgewing voort
wat 'n invloed op die werksaamhede van die Koordine-
te bepaal. Ten einde die invloed van die eksterne 

munisipale omgewing op die werksaamhede van die Ko6rdinerende Raad te 
bepaal sal 'n breedvoerige beskrywing van die konstitusionele, statu
tere, politieke, ekonomiese en ruimtelik/demografiese omgewings asook 
die toevoere wat daaruit voortvloei gegee word. 

Veranderinge in die staatkundige aard van die staat soos byvoorbeeld 
die instelling van eie en algemene sake van elke bevolkingsgroep asook 
die grondwetlike uitgangspunt dat bevoegdhede na plaaslike owerheids
instellings gedewolueer word, het binne die raamwerk van die konstitu
sionele omgewing behoeftes laat ontwikkel wat 'n invloed op die 
werksaamhede van die Koordinerende Raad het. Hierdie aangeleentheid 
sal bespreek word. Hierbenewens het parlementere wetgewing binne die 
raamwerk van die statutere omgewing ook 'n invloed op die werksaamhede 
van die Koordinerende Raad en ontwikkel behoeftes vanuit die statutere 
omgewing wat deur die Koordinerende Raad ondersoek word. 

Politieke partye en belangegroepe het binne die raamwerk van die 
politieke omgewing 'n verdere invloed op die plaaslike owerheidswerk
saamhede van die Koordinerende Raad. Behoeftes wat vanuit hierdie 
omgewing ontwikkel verteenwoordig die waardes van spesifieke gemeen
skappe en het tot gevolg dat die Raad ondersoeke onderneem wat tot 
gekoordineerde plaaslike owerheidsaangeleenthede aanleiding gee. 

Nadat die politieke omgewing en die behoeftes wat daaruit voortspruit 
bespreek is, sal die invloede vanuit die ekonomiese omgewing op die 
Koordinerende Raad ondersoek word. Dit behels dat die kriteria vir 
lewensvatbare plaaslike owerheidsinstellings, die lewering van dienste 
asook addisionele inkomstebronne vir die lewering van infrastruktuur-
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dienste deur ondersoekkomitees van die Koordinerende Raad ondersoek 
sal word. Sodoende sal bepaal kan word in welke mate behoeftes in die 
ekonomiese omgewing bestaan en kan die Koordinerende Raad plaaslike 
owerheidswerksaamhede onderneem om sodanige behoeftes te bevredig. 

Die behoefte aan gekoordineerde en ordelike afbakening van jurisdik
siegebiede vir plaaslike owerheidsinstellings het binne die raamwerk 
van die ruimtelik/demografiese omgewing ook 'n invloed op die plaas
like owerheidswerksaamhede van die Koordinerende Raad. Die Koordine
rende Raad het in bovermelde verband 'n ondersoek onderneem ten einde 
vas te stel in welke mate die afbakening van jurisdiksiegebiede vir 
plaaslike owerheidsinstellings beter gekoordineer kon word. 
aangeleentheid sal verder bespreek word. 

Hierdie 

Die konstitusionele, statutere, politieke, ekonomiese en ruimtelik/
demografiese omgewings vorm gesamentlik die eksterne munisipale 
omgewing. Behoeftes vanuit die bogenoemde omgewings het tot gevolg 
dat die Koordinerende Raad toevoere vanuit die omgewings ontvang wat 
die plaaslike owerheidswerksaamhede van die Koordinerende Raad be1n
vloed. Hierdie aangeleentheid sal deurgaans in die hoofstuk bespreek 
word en sodoende sal vasgestel kan word in welke mate die Koordineren
de Raad die koordinering van plaaslike owerheidsbeleid bevorder. 

3.2 Toevoere vanuit die eksterne munisipale omgewing wat die werk
saamhede van die Koordinerende Raad be1nvloed 

Easton (1979:113) voer aan dat toevoere enige eksterne gebeurtenis 
buite 'n stelsel insluit en dat die stelsel deur omgewingstoevoere 
verander, be1nvloed en gewysig kan word. Aangesien behoeftes vanuit 
die eksterne munisipale omgewing ontwikkel en as toevoere na die 
Koordinerende Raad vloei volg dit dus dat gebeure in die omgewing 'n 
invloed op die werksaamhede van die Koordinerende Raad as 'n stelsel 
sal he. Die waarde van toevoere le daarin opgesluit dat toevoere 
gebruik kan word om die uiteenlopende gebeure en omstandighede wat in 
die omgewing plaasvind, en soos dit op die Koordinerende Raad betrek
king het, te weerspieel. 
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Volgens Hattingh (1990:17-22) bestaan die eksterne omgewing onder meer 
uit die konstitusionele, statutere, politieke, ekonomiese en ruimte
lik/demografiese omgewings. Vir die doeleindes van hierdie hoofstuk 
sal die eksterne munisipale omgewing aan die hand van die omskrywing 
van Hattingh beskryf word aangesien die eksterne munisipale omgewing 
direkte toevoere verskaf waardeur die werksaamhede van die Koordine
rende Raad be1nvloed word. 

3.2.1 Invloede vanuit die konstitusionele omgewing 

Die behoefte aan orde en dienslewering asook die aard van verhoudinge 
wat deur die eeue heen tussen owerhede en onderdane ontwikkel het, het 
tot 'n gevestigde verhoudingspatroon aanleiding gegee. Die gedagte 
van konstitusionalisme het volgens Adlem (1982:39) hieruit ontstaan. 
Volgens Van Vuuren & Kriek (1982:364) impliseer konstitusionalisme 
dat daar 'n verhouding tussen die gemeenskap en die owerheid asook 
tussen owerheidsinstellings onderling bestaan. Die Koordinerende Raad 
is 'n statutere instelling wat die werksaamhede van plaaslike ower
heidsinstellings koordineer en verhoudinge tussen sodanige instellings 
ontwikkel en orden, daarom volg dit dat die konstitusionele omgewing 
ook 'n invloed op die werksaamhede van die Koordinerende Raad sal he. 

Bogenoemde verhoudinge word onder andere deur 'n konstitusie gereel. 
Hieruit volg dit dat die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 
1983 (Wet no. 110 van 1983) ook 'n invloed op sodanige verhoudinge sal 
he en 'n konstitusionele omgewing skep vanwaar die Koordinerende Raad 
toevoere ontvang. Veranderinge in die staatkundige aard van die staat 
word byvoorbeeld grootliks deur die bovermelde Wet be1nvloed en het 
tot gevolg dat verhoudinge tussen plaaslike owerheidsinstellings 
onderling en die gemeenskap ontwikkel. Een van die uitgangspunte wat 
uit die grondwetlike voorstelle van die Kabinet voortvloei, naamlik 
dat bevoegdhede na laer owerheidsvlakke gedewolueer moet word, lei 
ook tot die ontwikkeling van owerheidsverhoudinge tussen die verskil
lende owerheidsvlakke. Ten einde hierdie verhoudinge ordelik te laat 
ontwikkel het die behoefte aan maatreels, soos plaaslike owerheidsbe
leid, ontstaan aan die hand waarvan die verhoudinge beter gekoordineer 
en georden kan word. Die invloed van veranderinge in die aard van die 
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staat en die uitgangspunt dat bevoegdhede byvoorbeeld na plaaslike 
owerheidsinstellings gedewolueer word, sal vervolgens bespreek word. 
Daar sal sodoende vasgestel word op welke wyse die Koordinerende Raad 
deur behoeftes binne die konstitusionele omgewing be1nvloed word. 
(Hattingh 1986:2,3) 

Ander grondwetlike uitganspunte, benewens veranderinge in die aard van 
die staat en die dewolusie van bevoegdhede, behels onder meer minimum 
administratiewe beheer en desentralisasie van administrasie van 
plaaslike owerheidsinstellings. Volgens Jacobs (1992) het die laasge
noemde twee uitgangspunte nie 'n invloed op die koordinering van 
plaaslike owerheidsbeleid deur die Koordinerende Raad gehad nie en 
word dit nie in hierdie rubriek bespreek nie. 

3.2.1.1 Veranderinge in die aard van die staat 

Volgens Hattingh (1986:128) het die Grondwet van die Republiek van 
Suid-Afrika, 1983 (Wet no.110 van 1983) fundamentele veranderinge in 
die Kabinet en administrasie van die Republiek van Suid-Afrika tot 
gevolg gehad. Hierdie konstitusionele veranderinge het weer 'n 
invloed op die werksaamhede van die Koordinerende Raad uitgeoefen. 
Oaar sal vervolgens vasgestel word 
veranderinge, wat gedurende 1983 
werksaamhede van die Koordinerende 

in welke mate die 
deur die Kabinet 
Raad be1nvloed. 

konstitusionele 
aanvaar is, die 

Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1983 (Wet no. 110 van 
1983) bevestig grootliks die uniale karakter van die staat waarvolgens 
mag en gesag op so 'n wyse tussen die verskillende owerheidsvlakke 
verdeel word dat die soewereine gesag van die staat by die sentrale 
owerheid berus. Die sentrale owerheid bepaal watter bevoegdhede aan 
regionale owerhede afgestaan word. Plaaslike owerheidsinstellings is 
weer ondergeskik aan die sentrale en regionale owerhede en ontleen 
hulle bevoegdhede via die bepaalde regionale owerhede van die sentrale 
owerheid. Tog word daar enkele verskuilde federale eienskappe in die 
huidige Grondwet gevind wat 'n belangrike invloed op die verhoudinge 
tussen die sentrale, regionale en plaaslike owerheidsinstellings het 
en wat veral die werksaamhede van die Koordinerende Raad be1nvloed. 
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In die aanhef tot die Grondwet word daar byvoorbeeld van die eerbie
diging, bevordering en beskerming van die selfbeskikkingsreg van 
bevolkingsgroepe melding gemaak. Artikel 14 en 15 van die Grondwet 
maak oak onderskeidelik vir eie en algemene sake van elke bevolkings
groep voorsiening. Hierdie bepaling sluit oak by die grondwetlike 
uitgangspunte van die Kabinet aan, naamlik dat die selfbeskikkingsreg 
van elke groep onder andere verseker moet word en dat daar 
skaplike verantwoordelikheid in sake van algemene belang 
gemaak moet word. (Hattingh 1990:18; Pelser 1989:121; 
1983a:Artikel 14,15) 

vir gemeen
voorsiening 
Suid-Afrika 

In samehang met die bogenoemde uitgangspunte maak die Grondwet vir 'n 
driekamer parlement voorsiening. Die instelling van 'n driekamer 
parlement het 'n invloed op die werksaamhede van die Koordinerende 
Raad gehad. Volgens Hattingh (1986:145) word daar byvoorbeeld vir 
drie afsonderlike Huise in die Parlement voorsiening gemaak, 
die Volksraad vir Blankes, die Raad van Verteenwoordigers vir 
linge en die Raad van Afgevaardigdes vir Indiers. Elkeen van 

naamlik 
Kleur

hierdie 
Huise het afsonderlike administrasies wat met eie sake, soos byvoor
beeld plaaslike owerheidsaangeleenthede, gemoeid is. Die verdeling 
van eie sake tussen die drie Huise het tot gevolg gehad dat duplise
ring en versplintering van plaaslike owerheidswerksaamhede ontstaan 
het. Ten einde die duplisering en versplintering van plaaslike 
owerheidswerksaamhede te verhoed en beter verhoudinge tussen die 
verskillende instellings te skep, het die Koordinerende Raad die 
behoefte aan owerheidsinstellings ge1dentifiseer wat op streeksvlak 
plaaslike owerheidswerksaamhede meer effektief kon koordineer. Die 
oogmerk met sodanige instellings was volgens Adlem (1985:74) om die 
geleentheid te skep waar sake van gemeenskaplike belang, soos groot
maatwatervoorsiening, gesamentlik deur belanghebbende partye op 
streeksvlak bespreek kon word. Die duplisering en versplintering van 
plaaslike owerheidswerksaamhede kon sodoende ook verminder word en 
word verhoudinge tussen die verskillende plaaslike owerheidsinstel
lings gekoordineer. 

As gevolg van die bogenoemde behoefte het die Koordinerende Raad die 
Komitee van Ondersoek na Gesamentlike Lewering van Dienste en Streeks
dienslewering in 1984 ingestel om onder andere ondersoek in te 
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stel na die moontlikheid dat streeksdiensterade ingestel word. Die 
bovermelde Komitee het onder andere bevind dat grootmaatdienste soos 
die voorsiening van elektrisiteit en water meer effektief op streeks
vl ak gelewer kan word. Streeksdiensterade sou dus die geleentheid skep 
waar plaaslike owerheidsinstellings gesamentlik besluite oor die 
lewering van bovermelde dienste kon neem. Die Komitee het ook bevind 
dat streeksdiensterade die geleentheid skep waar alle plaaslike 
owerheidsinstellings gesamentlik inspraak oor sake van algemene belang 
kan kry sonder dat een plaaslike owerheidsinstelling 'n ander oor
heers. Uit die voorafgaande blyk dit dus dat streeksdiensterade die 
geleentheid skep vir die ontwikkeling van gekoordineerde verhoudinge 
tussen plaaslike owerheidsinstellings. (Koordinerende Raad 
1984a:l5,16; Staatkundige Ontwikkeling 1985:10) 

Die bovermelde Komitee het aanbeveel dat streeksdiensterade ingestel 
moet word waardeur die verhoudinge tussen plaaslike owerheidsinstel
lings beter georden en gekoordineer kan word. Sodoende kan verseker 
word'dat werksaamhede van plaaslike owerheidsinstellings nie gedupli
seer en versplinter word nie. Die aanbevelings van die Komitee is 
deur die Koordinerende Raad as 'n toevoer verder verwerk en het tot 
die implementering van parlementere wetgewing aanleiding gegee. 
Daardeur kan gesien word dat veranderinge in die aard van die staat, 
as deel van die konstitusionele omgewing, 'n invloed op die plaaslike 
owerheidswerksaamhede van die Koordinerende Raad het. Die aangeleent
heid sal in die volgende hoofstukke verder bespreek word. 

3.2.1.2 Dewolusie van bevoegdhede 

Soos gemeld behels 'n verdere grondwetlike uitgangspunt van die 
Kabinet dat meer bevoegdhede na ondergeskikte owerheidsvlakke gedewo
lueer word. Die begrip dewolusie verwys volgens die Koordinerende 
Raad (1987b:Bylae 3) eerstens na die afwenteling van bevoegdhede van 
'n hoer owerheidsvlak na 'n laer owerheidsvlak ten einde meer dienste 
op die laer owerheidsvlakke te verskaf. Tweedens beteken dit die 
vermindering van beheer oor 'n plaaslike owerheidsinstelling en 
gevolglik die vermeerdering van besluitnemingsbevoegdhede op die 
plaaslike owerheidsvlak. Die omskrywing van Cloete (1988:17) oor die 
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begrip dewolusie sluit hierby aan naamlik dat dit die uiterste vorm 
van desentralisasie is en tot die skepping van relatief onafhanklike 
owerheidsvlakke lei wat finale besluitnemingsbevoegdhede het. 

Sodra die dewolusie van bevoegdhede plaasvind ontstaan daar 'n be
hoefte aan effektiewe koordineringsmaatreels ten einde te verseker dat 
die afwenteling van bevoegdhede met die nodige aanspreeklikheid en 
verantwoordelikheid gepaard gaan. Verhoudinge kan dus op 'n gekoordi
neerde wyse tussen die verskillende owerheidsvlakke ontwikkel. 

Ten einde die grondwetlike uitgangspunt van dewolusie van bevoegdhede 
deur te voer en te verseker dat owerheidsverhoudinge bevorder en 
gekoordineer word, het die Koordinerende Raad die behoefte aan koordi
neringsmaatreels geidentifiseer waardeur die dewolusie van bevoegdhede 
ordelik gereel kan word. Die Koordinerende Raad het besluit om 
ondersoek in te stel na die moontlike dewolusie van bevoegdhede vanaf 
Blanke plaaslike owerhede na Kleurling en Indier bestuurs- en buurt
sakekomitees. Volgens Cloete (1986:233) is die belangrikste funksie 
van Kleurling en Indier bestuurs- en buurtsakekomitees om die Blanke 
plaaslike owerhede, wat munisipale dienste aan die bovermelde komitees 
verskaf, van advies te voorsien oor plaaslike owerheidsaangeleenthede 
waarby die Kleurling en Indier gemeenskappe 'n belang het. 

Aangesien Kleurling en Indier bestuurs- en buurtsakekomitees slegs 
advies gee aan die Blanke plaaslike owerhede oor plaaslike owerheids
aangeleenthede waarby hulle onderskeie gemeenskappe 'n belang het en 
nie onafhanklik en selfstandig kan optree nie, is die effektiewe 
koordinering en lewering van dienste aan gemeenskappe van die bover
melde komitees gestrem. Die behoefte het by die bovermelde komitees 
ontwikkel om onafhanklik en selfstandig besluite te neem oor sake, 
soos die voorsiening van dienste, wat vir hulle onderskeie 
gemeenskappe van belang is. Weens die behoefte van Kleurling en 
Indier bestuurs- en buurtsakekomitees om self besluite te neem oar 
plaaslike owerheidsaangeleenthede waarby hulle gemeenskappe 'n belang 
het, het die Koordinerende Raad ondersoek ingestel na bevoegdhede wat 
aan die bovermelde komitees opgedra kon word. Aanbevelings wat die 
Koordinerende Raad in bovermelde verband aan die Kabinet voorgele het, 
is as parlementere wetgewing geimplementeer en sal in hoofstuk vyf 
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verder toegelig word. Die toegekende bevoegdhede sou grater seggen
skap en outonomiteit aan Kleurling en Indier bestuurs- en buurtsake
komitees verleen in soverre dit plaaslike owerheidswerksaamhede betref 
en ook owerheidsverhoudinge tussen Blanke plaaslike owerhede en die 
bovermelde komitees bevorder. Voormelde wys daarop dat die dewolusie 
van bevoegdhede, binne die raamwerk van die konstitusionele omgewing, 
inderdaad 'n invloed op die werksaamhede van die Koordinerende Raad 
gehad het. (Koordinerende Raad 1987a:l0; Staatkundige Ontwikkeling 
1986:11) 

3.2.2 Invloede vanuit die statutere omgewing 

Statutere bepalings wat 'n invloed op die werksaamhede van die 
Koordinerende Raad uitoefen, vorm deel van die konstitusionele omge
wing omdat die aard en omvang daarvan deur die konstitusionele omge
wing beinvloed word. Die statutere omgewing vloei dus voort uit die 
konstitusionele omgewing en gevolglik behoort die statutere omgewing 
binne die raamwerk van die konstitusionele omgewing beoordeel te word. 
(Hattingh 1990:18). 

Volgens Hattingh (1990:18) word die statutere omgewing deur parle
mentere wette, provinsiale ordonnansies en munisipale verordeninge 
beinvloed. In die geval van die Koordinerende Raad het parlementere 
wette, binne die raamwerk van die statutere omgewing, 'n invloed op sy 
werksaamhede gehad ten einde plaaslike owerheidsaangeleenthede effek
tief te koordineer en te orden. Volgens Jacobs (1992) het provinsiale 
ordonnansies en munisipale verordeninge tot dusver nog geen invloed, 
binne die statutere omgewing, op die werksaamhede van die Koordine
rende Raad gehad nie. Die moontlikheid is egter nie uitgesluit dat 
dit mettertyd wel 'n invloed op die werksaamhede van die Raad sal he 
nie. Vir die doeleindes van hierdie bespreking word daar gevolglik 
slegs op parlementere wette gekonsentreer en gelet op die invloed 
daarvan op die werksaamhede van die Koordinerende Raad. 
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3.2.2.1 Parlementere wetgewing 

Die werksaamhede van die Koordinerende Raad word onder meer deur die 
grondwetlike riglyne van die Kabinet, soos dit in parlementere wet
gewing uiteengesit word, be1nvloed. Ingevolge die grondwetlike 
riglyne is die beginsel van 'n koordineringsmeganisme op die sentrale 
owerheidsvlak onder meer beklemtoon. Die gedagte om so 'n koordine
ringsmeganisme in te stel het voortgespruit uit die behoefte om op die 
sentrale owerheidsvlak, plaaslike owerheidsaangeleenthede meer effek-
tief te koordineer en te orden. 
Plaaslike Owerheidsaangeleenthede, 

Die Wet op die Bevordering van 
1983 (Wet no. 91 van 1983) is 

sodoende afgekondig om deel van die nuwe grondwetlike 
opsigte van plaaslike owerheidsaangeleenthede, te vorm. 
Riglyne 1982:10,11) 

bedeling, ten 
(Grondwetlike 

Die laasgenoemde Wet oefen 'n bepaalde invloed op die werksaamhede van 
die Koordinerende Raad uit. Artikel 4(f) van die Wet op die Bevorde
ring van Plaaslike Owerheidsaangeleenthede, 1983 (Wet no. 91 van 1983) 
bepaal byvoorbeeld dat die Koordinerende Raad advies aan die Kabinet 
kan gee rakende die werksaamhede van plaaslike owerheidsinstellings 
wat tot die implementering van plaaslike owerheidsbeleid aanleiding 
gee. Hierdie bepaling dra by tot die statutere omgewing vanwaar die 
Koordinerende Raad 'n verskeidenheid van toevoere ontvang wat tot die 
koordinering van plaaslike owerheidswerksaamhede lei. Artikel 4(f) 
van die Wet op die Bevordering van Plaaslike Owerheidsaangeleenthede, 
1983 (Wet no. 91 van 1983) stel die Koordinerende Raad byvoorbeeld in 
staat om behoeftes vanuit die ander omgewings, soos die ekonomiese 
omgewing, te identifiseer en dit as toevoere in plaaslike owerheids
beleid te verwerk. Al die ondersoeke wat in hierdie hoofstuk bespreek 
word en in die verskillende omgewings manifesteer, kan gevolglik as 'n 
uitvloeisel van die statutere omgewing beskou word. (Suid-Afrika 
1983b:Artikel 4) 

'n Verdere parlementere wet wat 'n invloed op die koordinering van 
plaaslike owerheidswerksaamhede het, en ook tot die implementering van 
plaaslike owerheidsbeleid aanleidir,g gegee het, is die Wet op Streeks
diensterade, 1985 (Wet no. 109 van 1985). Artikel 3(2)(a) van die 
vermelde Wet maak vir die oordrag van funksies vanaf instellings, soos 
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afdelingsrade, die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buiteste
delike Gebiede en ontwikkelingsrade, na streeksdiensterade voorsie
ning. (Koordinerende Raad 1987a:l2; Suid-Afrika 1985a:Artikel 3) 

Voordat streeksdiensterade ingestel is het die afdelingsrade in die 
Kaap, die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike 
Gebiede en ontwikkelingsrade die plaaslike cwerheidsfunksies en 
dienste op 'n regionale vlak aan landelike gebiede, buite die munisi
pale grense van plaaslike owerheidsinstellings, gelewer. Met die 
instelling van streeksdiensterade gedurende 1986 in die Kaap, Trans
vaal en Oranje Vrystaat ingevolge die Wet op Streeksdiensterade 1985 
(Wet no. 109 van 1985), was daar nog geen koordineringsmaatreels 
getref om die duplisering en oorvleueling van dienste en funksies op 
die regionale owerheidsvlak uit te skakel nie. Die behoefte aan 'n 
koordineringsmaatreels het dus ontstaan waardeur voorkom kon word dat 
dienste gedupliseer word. (Jacobs 1992) 

Vanwee die instelling van streeksdiensterade ingevolge die Wet op 
Streeksdiensterade, 1985 (Wet no. 109 van 1985) is die werksaamhede 
van die Koordinerende Raad in so 'n mate be1nvloed dat die Raad vier 
ondersoekkomitees ingestel het om ondersoek na die moontlike afskaf
fing van afdelingsrade in die Kaap, die Transvaalse Raad vir die 
Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede en die ontwikkelingsrade in te 
stel (kyk par. 2.5.1.2 op p. 26,27). Die betrokke ondersoekkomitees 
het aanbeveel dat die bovermelde instellings afgeskaf moet word in 
gebiede waar streeksdiensterade ingestel word. Aanbevelings wat die 
Koordinerende Raad in die verband aan die Kabinet voorgele het, het 
tot die implementering van parlementere wetgewing aanleiding gegee en 
sal in hoofstuk vyf verder bespreek word. (Koordinerende Raad 
1987a:l4) 

'n Verdere parlementere wet wat 'n invloed op die werksaamhede van die 
Koordinerende Raad het, is die Wet op Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet 
no. 67 van 1977). Ingevolge die Wet word burgerlike beskerming as 'n 
funksie beskryf waar plaaslike owerheidsfasiliteite en kundigheid 
aangewend word om die gevolge van 'n ramp of noodtoestand te verminder 
en te koordineer. Ten einde die bovermelde beskermingsfunksie ordelik 
en gekoordineerd uit te voer moet samewerkingsreelings tussen ower-



43 

heidsinstellings ingestel word. Die Wet op Burqerlike Beskerminq, 
1977 (Wet no. 67 van 1977) het nie vir samewerkingsmaatreels tussen 
owerheidsinstellings voorsiening gemaak nie. Die Koordinerende Raad 
het gevolglik die behoefte aan samewerkingsmaatreels ge1dentifiseer 
waardeur die beskermingsfunksies van plaaslike owerheidsinstellings 
ordelik en gekoordineerd uitgevoer kon word. (Koordinerende Raad 
1987b:3,4; Snyman 1992) 

Die Koordinerende Raad het 'n ondersoek onderneem om vas te stel op 
welke wyse sodanige maatreels ingestel kon word wat tot die bevor
dering van gekoordineerde burgerlike beskermingsdienste sou lei. In 
tye van 'n noodtoestand kan samewerkingsmaatreels byvoorbeeld tussen 
provinsiale administrateurs en die betrokke staatsdepartemente tot 
gekoordineerde en geordende werksaamhede aanleiding gee waardeur die 
beskerming van die gemeenskap binne die statutere omgewing bevorder 
kan word. Uit die voorafgaande blyk dit dat die behoefte aan same
werkingsmaatreels binne die raamwerk van die statutere omgewing 'n 
invloed op die werksaamhede van die Koordinerende Raad gehad het. 
Hierdie aangeleentheid word in hoofstuk vyf verder bespreek. (Snyman 
1992) 

3.2.3 Invloede vanuit die politieke omgewing 

Die politieke omgewing bestaan in die reel uit 
belange- en drukgroepe. Volgens Jacobs (1992) 

politieke partye en 
het drukgroepe en 

politieke partye met die uitsondering van die Nasionale Party, binne 
die afgebakende grense van hierdie studie, nie 'n invloed op die 
koordinering van plaaslike owerheidsbeleid gehad nie. Binne die 
politieke omgewing is politieke partye soos die Nasionale Party sowel 
as belangegroepe soos die Verenigde Munisipale Bestuur van Suid
Afrika, Instituut van Munisipale Tesouriers en Rekenmeesters van 
Suidelike Afrika en die Instituut van Stadsklerke van Suidelike Afrika 
gevoelig vir die waardes van 'n bepaalde gemeenskap en is die werk
saamhede van die Koordinerende Raad deur voormelde politieke party en 
belangegroepe be1nvloed. Alhoewel hulle op verskillende wyses te werk 
gaan is dit die doelwit van albei groepe om die waardes van spesifieke 
gemeenskappe, binne die politieke omgewing, te beskerm. (Adlem 
1982:46,47) 
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Hierdie waardes word as behoeftes deur die Koordinerende Raad ge1den
tifi seer en verwerk. Die invloed van die Nasionale Party as politieke 
party en belangegroepe as deel van die politieke omgewing word 
vervolgens bespreek. Daar sal sodoende vasgestel kan word in welke 
mate behoeftes vanuit die politieke omgewing 'n invloed op die werk
saamhede van die Koordinerende Raad het. 

3.2.3.1 Politieke partye 

Volgens Adlem (1982:46) word die bestaansreg van politieke partye aan 
die waardes van 'n spesifieke gemeenskap gekoppel. Oit is dan ook die 
funksie van sodanige politieke partye om die waardes van 'n gemeenskap 
te beskerm en te koordineer ten einde 'n klimaat te skep waardeur 
mededingende waardes versoen kan word. 

Die behoefte om 'n klimaat te skep waardeur mededingende waardes 
versoen kon word, het ook 'n invloed op die koordineringsfunksie van 
die Koordinerende Raad gehad. Die Nasionale Party het as politieke 
party 'n invloed op die werksaamhede van die Koordinerende Raad gehad. 
Die Nasionale Party het byvoorbeeld die behoefte aan 'n nuwe stelsel 
vir plaaslike owerheidswese ge1dentifiseer. Die werksaamhede wat die 
Nasionale Party in hierdie verband onderneem het, sal bespreek word. 
Hierna sal die invloed van die Nasionale Party op die koordinering van 
voorafstemme vir die verkiesing van lede van plaaslike 
owerheidsinstellings en die instelling van eenvormige munisipale 
kieskwalifikasies bespreek word. Sodoende sal vasgestel kan word in 
welke mate die Nasionale Party as politieke party, binne die raamwerk 
van die politieke omgewing, deur die waardes van 'n bepaalde 
gemeenskap be1nvloed word en hoe hierdie waardes weer die werksaamhede 
van die Koordinerende Raad be1nvloed. 

3.2.3.l(a) Nuwe stelsel van plaaslike owerheidswese 

Die Nasionale Party het by verskeie geleenthede sy voorneme, om weg te 
beweeg van 'n plaaslike owerheidstelsel wat slegs op kleur gegrond is, 
geopper. Die Nasionale Party staan ook die beginsel van magsdeling 
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oor sake van gemeenskaplike belang met nie-oorheersing van minderhede 
en gemeenskappe op plaaslike owerheidsvlak voor. Dit beteken dat 'n 
nuwe stelsel van plaaslike owerheidswese, wat voorsiening maak vir 
magsdeling sowel as vir selfbeskikking van gemeenskappe, op 'n nie
diskriminerende grondslag geskep moet word. Die koordinering van 
plaaslike owerheidswerksaamhede tussen al die bevolkingsgroepe kan 
sodoende bevorder word. (Venter 1991:2) 

Voortspruitend uit die voorafgaande voornemens van die Nasionale Party 
het die Koordinerende Raad die behoefte ge1dentifiseer om deur middel 
van 'n komitee ondersoek in te stel na 'n nuwe stelsel van plaaslike 
owerheidswese in Suid-Afrika. Die Komitee van Ondersoek na 'n Stelsel 
van Plaaslike Reqerinq vir Suid-Afrika is deur die Koordinerende Raad 
gedurende 1989 ingestel om die bovermelde aangeleentheid te ondersoek 
en aanbevelings in die verband aan die Koordinerende Raad voor te le. 
(Koordinerende Raad 1990b:4-18) 

Die Komitee het eerstens aanbeveel dat plaaslike owerheidsbeleid 
ge1mplementeer moes word waarin bepaalde eenvormige beginsels oor 
byvoorbeeld finansies vervat word. Die werksaamhede random 'n gemeen
skapl ike plaaslike owerheidstelsel kon dus sodoende beter gekoordineer 
word. Tweedens is aanbeveel dat 'n metode gevind moes word waardeur 
aspekte soos byvoorbeeld die voorsiening van personeel en die verskaf
fing van dienste soos water en elektrisiteit doeltreffend aan plaas
like owerheidsinstellings voorsien kon word. Dit kon verseker dat 
plaaslike owerheidswerksaamhede in die algemeen beter gekoordineer 
word. Uit die voorafgaande blyk dit dat die Nasionale Party binne die 
raamwerk van die politieke omgewing 'n pertinente invloed op die 
werksaamhede van die Koordinerende Raad gehad het (Koordinerende Raad 
1990b:l9,20,23). Hierdie aangeleentheid sal in hoofstuk vyf verder 
bespreek word. 

3.2.3.l(b) Voorafstemme vir die verkiesing van lede van plaaslike 
owerheidsinstellings 

Volgens Van Vuuren et al. (1982:366) is een van die vernaamste faktore 
wat die bestaansreg van plaaslike owerheidsinstellings verseker, die 
feit dat verteenwoordigers van plaaslike owerheidsinstellings op 'n 
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demokratiese wyse verkies word. Die toekenning van stemreg hou ook 
met die behoefte aan deelname en verteenwoordiging verband. Ten einde 
al die bevolkingsgroepe in die Republiek van Suid-Afrika die geleent
heid te bied om aan munisipale verkiesings deel te neem, het die 
Nasionale Party gedurende 1988 aangekondig dat algemene munisipale 
verkiesings vir al die bevolkingsgroepe in Suid-Afrika gehou sal word. 
(Koordinerende Raad 1988:8) 

Die aankondiging van algemene munisipale verkiesings deur die Nasio
nale Party het egter sekere knelpunte tot gevolg gehad. Heelwat 
munisipale kiesers woon byvoorbeeld in verafgelee gebiede en vind dit 
moeilik om by die stembusse uit te kom. Die moontlikheid het ook 
bestaan dat kiesers weens intimidasie tydens die verkiesingsdag nie 
aan die munisipale verkiesings kon deelneem nie. Voortspruitend uit 
bogenoemde knelpunte het die Koordinerende Raad die behoefte ge1den
tifiseer aan 'n metode waardeur elke kieser die geleentheid kon kry 
om, onversteurd en op 
kiesings deel te neem. 

'n gekoordineerde wyse, aan munisipale ver
Die Koordinerende Raad het gevolglik self 'n 

ondersoek onderneem na metodes waarvolgens kiesers onversteurd voor 
die amptelike verkiesingsdag hul stemme kon uitbring. Aanbevelings 
wat die Raad in hierdie verband aan die Kabinet voorgele het, is as 
parlementere wetgewing deur die Kabinet gepromulgeer en word meer 
volledig in hoofstuk vyf bespreek. Uit die voorafgaande blyk dit 
egter dat die Koordinerende Raad gevoelig staan vir behoeftes wat uit 
die politieke omgewing voorspruit en dat toevoere uit die politieke 
omgewing die koordineringsfunksie en werksaamhede van die Raad 
be1nvloed. (Koordinerende Raad 1984d:7; Stopforth 1991) 

3.2.3.l(c) Munisipale kieskwalifikasies 

Die provinsiale ordonnansies gemoeid met plaaslike owerheidswese in 
die algemeen en munisipale kieskwalifikasies in die besonder, te wete 
die Ordonnansie op Plaaslike Owerhede, 1974 (Ordonnansie no. 25 van 
1974) van Natal, die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 
(Ordonnansie no. 17 van 1939) van Transvaal, die Ordonnansie op 
Plaaslike Bestuur, 1962 (Ordonnansie no.8 van 1962) van die Oranje 
Vrystaat en die Munisipale Ordonnansie, 1974 (Ordonnansie no. 20 van 
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1974) van die Kaap, reel onder andere die verkiesing van verteenwoordi
gers van plaaslike owerheidsinstellings in die onderskeie provinsies. 
Die bepalings van die onderskeie ordonnansies stem egter nie altyd 
ooreen nie. Voorskrifte ten opsigte van die stemreg van kiesers van 
plaaslike owerheidsinstellings verskil byvoorbeeld van provinsie tot 
provinsie terwyl die metode waarvolgens kiesers per munisipale kies
afdel ing bepaal word, ook nie in die onderskeie plaaslike bestuurs
ordonnansies ooreenstem nie. Die voorafgaande het tot gevolg dat 
verkiesingsreelings, in soverre dit die verkiesing van verteenwoordi
gers van plaaslike owerheidsinstellings betref, nie in die onderskeie 
provinsies gesamentlik gekoordineer kan word nie. Onnodige onkoste is 
sodoende aangegaan om afsonderlike verkiesingsreelings in elke 
provinsie te tref. (Koordinerende Raad 1984d:l0,12) 

Die Nasionale Party het, binne die raamwerk van die politieke omgewing, 
die behoefte aan eenvormige kieskwalifikasies ge1dentifiseer 
waardeur munisipale verkiesingsreelings goedkoper en gekoordineerd 
gereel kon word. Weens die ge1dentifiseerde behoefte het die 
Koordinerende Raad gedurende 1984 die Ondersoekkomitee na Munisipale 
Kieskwalifikasies ingestel om die aangeleentheid verder te ondersoek. 
Die hoofdoel was om ondersoek in te stel na die moontlikheid dat 
bepalings in die onderskeie ordonnansies so verander kon word dat 
munisipale kiesstelsels in al vier provinsies eenvormig gereel kon 
word. In die bogenoemde verband het die Komitee die behoefte rakende 
eenvormige kieskwalifikasies vir munisipale kiesers bevestig en aan 
die Koordinerende Raad voorgestel dat voorskrifte ten opsigte van 
stemreg so aangepas moes word dat dit eenvormig ten opsigte van al die 
provinsies sou wees. Sodoende sou plaaslike owerheidswerksaamhede wat 
met munisipale verkiesingsreelings verband hou oak meer effektief 
gekoordjneer kon word. (Koordinerende Raad 1984a:5; Koordinerende Raad 
1984d:3) 

Die Nasionale Party, as deel van die politieke omgewing, word dus deur 
die waardes van die gemeenskap be1nvloed. Vanuit die gemeenskap word 
behoeftes byvoorbeeld deur die Nasionale Party ge1dentifiseer wat weer 
'n invloed op die werksaamhede van die Koordinerende Raad het. Die 
Koordinerende Raad stel byvoorbeeld ondersoekkomitees in, in 'n paging 
om voorstelle aan die Kabinet voor te le waardeur die ge1dentifiseerde 
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behoeftes bevredig kan word. Parlementere wetgewing wat weens die 
werksaamhede van die Koordinerende Raad in bovermelde verband ge1mple
menteer is, word in hoofstuk vyf omvattend bespreek. 

3.2.3.2 Belangegroepe 

Daar bestaan 'n verskeidenheid van belangegroepe waarvan die Verenigde 
Munisipale Bestuur van Suid-Afrika, die Nasionale ad hoc Komitee van 
die Vereniging van Kleurling en Indier bestuurs- en buurtsakekomitees, 
die Vereniging van Stedelike Rade van Suid-Afrika en institute soos 
die Instituut van Stadsklerke van Suidelike Afrika en die Instituut 
van Munisipale Tesouriers en Rekenmeesters van Suidelike Afrika die 
meer bekendes is. Doelwitte van belangegroepe behels om sekere 
voordele vir hulle lede te beding. Al hierdie belangegroepe vorm deel 
van die politieke omgewing en het oak sitting op die Koordinerende 
Raad. (Adlem 1982:47-49) 

Vir die doeleindes van hierdie bespreking word die rol en invloed van 
die Instituut van Munisipale Tesouriers en Rekenmeesters van Suidelike 
Afrika, die Instituut van Stadsklerke van Suidelike Afrika en die 
Verenigde Munisipale Bestuur van Suid-Afrika op die Koordinerende Raad 
verder toegelig. Die rede hiervoor is volgens Jacobs (1992) dat 
hierdie belangegroepe 'n direkte invloed op die werksaamhede van die 
Koordinerende Raad gehad het wat weer tot die koordinering en imple
mentering van parlementere wetgewing aanleiding gegee het. 

3.2.3.2(a) Instituut van Munisipale Tesouriers en Rekenmeesters van 
Suidelike Afrika 

Die Instituut van Munisipale Tesouriers en Rekenmeesters van Suidelike 
Afrika het tydens 'n vergadering van die Koordinerende Raad wat op 26 
Maart 1985 gehou is, versoek dat die beginsel van die professionele 
status van munisipale tesouriers en rekenmeesters ondersoek word. 
Daardeur sou gepoog word om die werksaamhede van die Instituut beter 
te koordineer en die professionele status van munisipale tesouriers en 
rekenmeesters opgehef word. Weens hierdie versoek het die Koordine-
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rende Raad die behoefte aan 'n koordineringsmaatreel ge1dentifiseer 
waarvolgens reelings in verband met die opheffing van die professio
nele status van munisipale tesouriers en rekenmeesters bevorder kon 
word. (Koordinerende Raad 1985:3,4) 

Ten einde aan voormelde versoek van die Instituut van Munisipale 
Tesouriers en Rekenmeesters van Suidelike Afrika te voldoen, die 
professionele status van munisipale tesouriers en rekenmeesters op te 
hef en koordineringsmaatreels in die verband in te stel, het die 
Koordinerende Raad self ondersoek ingestel na metodes waardeur dissi
plinere stappe geneem kon word wanneer 'n munisipale tesourier of 
rekenmeester aan wangedrag skuldig bevind word. Oissiplinere stappe 
kan byvoorbeeld oorweeg word wanneer die wanbesteding van raadsgelde 
ter sprake kom. Hierbenewens het die Koordinerende Raad ook ondersoek 
ingestel na die opvoedkundige kwalifikasies waaraan voldoen behoort te 
word voordat tesouriers en rekenmeesters as professionele munisipale 
tesouriers en rekenmeesters kan registreer. Hierdeur kan die werk
saamhede wat met die aanstelling van munisipale tesouriers en reken
meesters verband hou meer effektief gekoordineer word en kan die 
professionele status van sodanige lede bevorder word. Aanbevelings 
wat die Koordinerende Raad in bovermelde verband aan die Kabinet 
voorgele het, het as riglyn vir die implementering van 'plaaslike 
owerheidsbeleid gedien en is 'n tipiese voorbeeld van hoe belange
groepe 'n invloed op die werksaamhede van die Koordinerende Raad het 
(Meyer 1988:58). Hierdie aangeleentheid word in hoofstuk vyf verder 
bespreek. 

3.2.3.2(b) Instituut van Stadsklerke van Suidelike Afrika 

Ten einde 'n betekenisvolle rol in die hervorming van plaaslike 
owerheidsinstellings te speel moet stadsklerke deskundiges op die 
terrein van plaaslike owerheidswese wees en ook organisatoriese 
leierskap openbaar. Oit beteken byvoorbeeld dat stadsklerke onder 
andere toereikend gekwalifiseerd moet wees ten einde hulle in staat te 
stel om hulle plaaslike owerheids\1erksaamhede effektief en gekoordi
neerd uit te voer. (Jacobs 1992) 
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Die behoefte aan beter en eenvormige kwalifikasies vir stadsklerke, 
wat deur die Instituut van•Stadsklerke van Suidelike Afrika ge1denti
fiseer is, het daartoe aanleiding gegee dat die Koordinerende Raad 
binne die raamwerk van die politieke omgewing 'n ondersoek onderneem 
het wat tot die effektiewe koordinering van bovermelde werksaamhede 
sou lei. Die ondersoek het onder meer behels dat daar na eenvormige 
maatreels vir die registrasie, kwalifikasievereis:es en werksaamhede 
van stadsklerke gekyk word en dat eenvormige maatreels vir dissipli
nere optrede ingestel moes word. Die instelling van sodanige een
vormige maatreels sou nie net die effektiewe koordinering van die 
werksaamhede van stadsklerke bevorder nie maar ook die professionele 
status van stadsklerke verhoog. Uit die ondersoek wat die Koordine
rende Raad in die bovermelde verband onderneem het blyk dit dat 
behoeftes van belangegroepe, wat binne die raamwerk van die politieke 
omgewing ge1dentifiseer word, 'n invloed op die werksaamhede van die 
Koordinerende Raad het (Koordinerende Raad 1985:4). Aanbevelings wat 
in hierdie verband deur die Koordinerende Raad aan die Kabinet voor
gele is, het tot die implementering van parlementere wetgewing aan
leiding gegee en sal in 'n volgende hoofstuk bespreek word. 

3.2.3.2(c) Verenigde Munisipale Bestuur van Suid-Afrika 

Die Verenigde Munisipale Bestuur van Suid-Afrika het as lid van die 
Koordinerende Raad die behoefte aan koordineringsmaatreels ge1denti
fiseer waardeur die bepaling van besoldigingspakkette van stadsklerke 

' 
eenvormig toegepas kon word. Die behoefte aan eenvormige reelings vir 
die besoldiging van stadsklerke het voortgespruit uit die feit dat 
elke plaaslike owerheidsinstelling self die besoldigingspakket van die 
betrokke stadsklerk bepaal het. Dit het tot gevolg gehad dat stads
klerke van plaaslike owerheidsinstellings met dieselfde gradering, nie 
noodwendig dieselfde besoldiging ontvang het nie. (Jacobs 1992) 

Die behoefte om eenvormige standaarde ten opsigte van die besoldiging 
van stadsklerke te bepaal het daartoe aanleiding gegee dat die Koordi
nerende Raad, binne die raamwerk van die politieke omgewing, 'n 
ondersoek in bogenoemde verband onderneem het. Die ondersoek is in 
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samewerking met die Verenigde Munisipale Bestuur van Suid-Afrika 
onderneem en was veral toegespits op die uitskakeling van onnodige 
administrasie wat met die besoldiging van stadsklerke gepaard gaan. 
Onnodige administrasie kan uitgeskakel word wanneer eenvormige besol
digingstandaarde vasgestel word om die effektiewe koordinering van 
plaaslike owerheidswerksaamhede, soos byvoorbeeld die besoldiging van 
stadsklerke, te bevorder. Voorstelle wat in bogenoemde verband aan 
die Kabinet voorgele is, het tot die implementering van parlementere 
wetgewing aanleiding gegee wat in hoofstuk vyf bespreek sal word. 
(Jacobs 1992) 

Die Verenigde Munisipale Bestuur van Suid-Afrika het ook die werk
saamhede van die Koordinerende Raad be1nvloed in soverre dit onder 
meer pensioenaangeleenthede van munisipale raadslede betref. Die 
bovermelde Vereniging het byvoorbeeld die behoefte aan 'n pensioen
fonds vir munisipale raadslede ge1dentifiseer. Die behoefte het 
voortgespruit uit die feit dat daar voorheen geen reelings vir die 
voorsiening van 'n pensioenfonds vir munisipale raadslede bestaan het 
nie. Daar was ook geen maatreels getref waarvolgens pensioenaange
leenthede van raadslede gekoordineerd deur die betrokke plaaslike 
owerheidsinstellings geadministreer kon word nie. (Jacobs 1992) 

Die Koordinerende Raad het in die lig hiervan ondersoek ingestel ten 
einde vas te stel of dit wel moontlik sou wees om binne die raamwerk 
van die politieke omgewing, maatreels in te stel waardeur sodanige 
raadslede aan 'n pensioenfonds van die betrokke plaaslike owerheids
instelling kon behoort. Die Koordinerende Raad het die Kabinet oor 
hierdie aangeleentheid geadviseer en aanbeveel dat wetgewing ge1mple
menteer moes word waardeur raadslede die geleentheid kon kry om aan 'n 
pensioenfonds van 'n plaaslike owerheidsinstelling te behoort. Die 
Koordinerende Raad het sodoende bygedra om behoeftes, wat uit die 
politieke omgewing ge1dentifiseer is, as toevoere aan te wend en 
werksaamhede te onderneem wat tot beter koordinering van plaaslike 
owerheidswerksaamhede aanleiding gegee het (Jacobs 1992). Hierdie 
aangeleentheid word in hoofstuk vyf verder bespreek. 
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3.2.4 Invloede vanuit die ekonomiese omgewing 

Die primere taak van 'n plaaslike owerheidsinstelling is om te sorg 
dat die welsyn van die gemeenskap in totaliteit bevorder word. Dit 
beteken dat 'n plaaslike owerheidsinstelling ook die ekonomiese 
omgewing moet orden ten einde die ekonomiese welsyn van die gemeenskap 
te verseker. Ten einde 'n gesonde ekonomiese omgewing te skep, en die 
ekonomiese omgewing te orden moet plaaslike owerheidsinstellings 
beleid aanneem wat voormelde bevorder. Plaaslike owerheidsinstellings 
moet ook effektiewe en voldoende infrastruktuurdienste soos water en 
elektrisiteit op 'n gekoordineerde wyse voorsien ten einde gesonde 
ekonomiese groei te bevorder. (Cloete 1978:94,108,133, 134) 

Vir sover dit die ekonomiese omgewing betref sal die kriteria vir 
lewensvatbare plaaslike owerheidsinstellings, die lewering van dienste 
en addisionele inkomstebronne vir die lewering van infrastruktuur
dienste bespreek word omdat hierdie aspekte tot die bevordering van 
gekoordineerde plaaslike owerheidswerksaamhede aanleiding gee. Daar 
sal vasgestel word in welke mate die werksaamhede van die Koordine
rende Raad deur die ekonomiese omgewing be1nvloed word en in welke 
mate die Raad bydra om die gesonde ekonomiese groei van plaaslike 
owerheidsinstellings te bevorder. 

3.2.4.1 Kriteria vir lewensvatbare plaaslike owerheidsinstellings 

Plaaslike owerheidsinstellings moet ekonomies lewensvatbaar wees ten 
einde in staat gestel te word om voldoende dienste, soos water en 
elektrisiteit, aan gemeenskappe te voorsien. Lewensvatbaarheid word 
onder andere beskryf as die funksionele en politieke vermoe van 'n 
gemeenskap om op 'n aanvaarbare wyse die ekonomiese behoeftes binne 
die plaaslike owerheidsinstelling te bevredig en gevolglik daardeur 
die lewenstandaard te verbeter. Kriteria word as basiese riglyne, 
reels, formules of beginsels beskou wat gebruik kan word om die 
kwaliteit of standaard van bestaande plaaslike owerheidsinstellings en 
gemeenskappe te evalueer en te koordineer ten einde 'n aanvaarbare 
lewenstandaard te handhaaf. (Co-ordinating Council 1984c:6,9) 
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Klein dorpies in Suid-Afrika het in die reel 'n gebrek aan fondse om 
dienste soos water en elektrisiteit aan die betrokke gemeenskappe te 
voorsien. Groot stede vind dit weer gewoonlik moeilik om voldoende 
infrastruktuurdienste aan die groeiende stedelike gemeenskappe te 
voorsien. Dit is teen hierdi~ agtergrond dat die Koordinerende Raad 
die behoefte ge1dentifiseer het om ondersoek in te stel na ekonomiese 
kriteria aan die hand waarvan vasgestel kan word of plaaslike ower
heidsinstellings ekonomies lewensvatbaar is of nie en in staat is om 
voldoende infrastruktuurdienste te lewer. Die Koordinerende Raad het 
gevolglik die Ondersoekkomitee na die Vasstelling van Kriteria vir 
Lewensvatbare Plaaslike Owerhede gedurende 1984 ingestel om ekonomiese 
kriteria in bogenoemde verband te identifiseer. Die Koordinerende 
Raad het sodoende gepoog om werksaamhede te onderneem waardeur daar op 
'n gekoordineerde wyse vasgestel kon word of plaaslike owerheidsin
stellings ekonomies lewensvatbaar is al dan nie. (Co-ordinating 
Council 1984c:6-9) 

Tydens bovermelde ondersoek is vasgestel dat 'n plaaslike owerheids
instelling onder andere oor genoegsame fondse moet beskik om basiese 
infrastruktuurdienste soos water en elektrisiteit te kan voorsien. 'n 
Plaaslike owerheid moet ook in staat wees om self fondse te skep ten 
einde ekonomies lewensvatbaar te wees en die dienste in stand te hou. 
(Co-ordinating Council 1984c:l9,20) 

Die Koordinerende Raad het aanbevelings in bogenoemde verband gemaak 
wat aan die Kabinet voorgele is en wat tot die implementering van 
parlementere wetgewing aanleiding gegee het. Hierdie wetgewing het 'n 
positiewe bydra ten opsigte van die effektiewe en gekoordineerde 
voorsiening van infrastruktuurdienste gelewer. Aan die hand van die 
kriteria kon vasgestel word of 'n plaaslike owerheidsinstelling 
ekonomies in staat is om voldoende dienste aan die gemeenskap te 
lewer. Die kriteria kan byvoorbeeld ook grater plaaslike owerheids
instellings, wat ekonomies sterker is, in staat stel om betyds vas te 
stel watter klein plaaslike owerheidsinstellings hulp nodig het. 
Plaaslike owerheidsinstellings wat sukkel om infrastruktuurdienste aan 
hulle gemeenskappe te lewer kan ~n hierdie verband op 'n gekoordi
neerde wyse ondersteun en bygestaan word. Uit die voormelde be
spreking blyk dit dat die behoefte aan kriteria vir lewensvatbare 
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plaaslike owerheidsinstellings, binne die raamwerk van die ekonomiese 
omgewing, die plaaslike owerheidswerksaamhede van die Koordinerende 
Raad be1nvloed het. 

3.2.4.2 Lewering van dienste aan plaaslike owerheidsinstellings 

Die behoefte en noodsaaklikheid om voldoende en effektiewe infra
struktuurdienste op 'n gekoordineerde wyse aan inwoners van plaaslike 
owerheidsinstellings te lewer, ten einde die ekonomiese omgewing 
daardeur te orden, is reeds gedurende 1964 ge1dentifiseer. Gedurende 
1964 het die Borckenhagen Komitee van Ondersoek na die Finansiele 
Verhoudinge tussen die Sentrale Regering, die Provinsies en Plaaslike 
Besture byvoorbeeld 'n ondersoek onderneem om vas te stel of plaaslike 
owerheidsinstellings ekonomies sterk genoeg is om op 'n gekoordineerde 
wyse genoegsame dienste, soos water en elektrisiteit, aan die gemeen
skap te lewer. Die bovermelde Komitee het bevind dat groot plaaslike 
owerheidsinstellings, soos stede, te groot en lomp is om dienste 
doeltreffend te lewer. Voortspruitend uit hierdie ondersoek het die 
Komitee bevind dat dit ekonomies meer effektief en doeltreffend sou 
wees indien dienste, soos die voorsiening van water en elektrisiteit 
wat van algemene belang vir gemeenskappe van plaaslike owerheidsin
stellings is, op streeksbasis gelewer word. Die dienste kan sodoende 
funksioneel meer gekoordineerd aan die betrokke gemeenskappe gelewer 
word. (lnligtingsdokument [s.j.]:21) 

Verskeie ander komitees het, nadat die aanbevelings van die bovermelde 
Komitee bekend geword het, al hoe meer die gedagte van streeksdiens
lewering voorgestaan. Daar is deur hulle bevind dat dienste, soos die 
voorsiening van water wat van 
plaaslike owerheidsinstellings 

algemene belang vir gemeenskappe van 
is, op 'n streeksbasis gelewer en 

gekoordineer kan word. Dit is byvoorbeeld makliker om op 'n streeks
basis gesamentlik besluite te neem oor die voorsiening van water en 
elektrisiteit aan gemeenskappe wat dit die dringendste benodig. 
Dienste kan dus volgens prioriteit gelewer word. Dienste wat so aan 
gemeenskappe gelewer word kan ook goedkoper voorsien word omdat die 
duplisering van dienste, weens gesamentlike besluitneming, uitgeskakel 
word. Die Brown Komitee van Ondersoek na die Finansies van Plaaslike 
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Owerhede het byvoorbeeld reeds in 1980 
geskep moet word wat gesamentlik dienste 
verslag van die Presidentsraad van 1982 is 

aanbeveel dat instellings 
kan lewer. Ook in die 
die instelling van gesa-

mentlike dienstekomitees aanbeveel en is die gedagte van die lewering 
van gesamentlike dienste geopper. Die gedagte van streeksinstellings 
waardeur dienste goedkoper en meer gekoordineerd aan gemeenskappe 
gelewer kan word, het later daartoe aanleiding gegee dat streeks
diensterade ingestel is. Ondersoeke wat in die verband onderneem is, 
het later 'n klimaat en omgewing geskep wat 'n invloed op die werk
saamhede van die Koordinerende Raad sou he. (lnligtingsdokument 
[s.j.]:21-23) 

Voortspruitend uit bogenoemde ondersoeke het die Koordinerende Raad 
die Komitee van Ondersoek na Gesamentlike Lewerinq van Dienste en 
Streeksdienslewerinq gedurende 1984 ingestel. Hierdie Komitee het 
onder andere ondersoek ingestel oor die noodsaaklikheid en moontlik
heid dat plaaslike owerheidsinstellings gesamentlik sekere dienste, 
wat van algemene belang is, kan lewer en koordineer ten einde dupli
sering en die hoe koste daaraan verbonde uit te skakel. Die Komitee 
het ook tegnieke ge1dentifiseer aan die hand waarvan plaaslike ower
heidsinstellings skaars hulpbronne ekonomies en optimaal kon benut. 
(Koordinerende Raad 1984c:l) 

Die Koordinerende Raad het weens die aanbevelings van die bovermelde 
Komitee voorstelle aan die Kabinet voorgele, wat tot die 
implementering van parlementere wetgewing aanleiding gegee het. 
Plaaslike owerheidsbeleid wat in hierdie verband deur die Kabinet 
aanvaar is, het tot die instelling van streeksdiensterade aanleiding 
gegee. Streeksdiensterade is streeksinstellings wat ten doel het om 
infrastruktuurdienste goedkoper en meer gekoordineerd aan gemeenskappe 
te voorsien waar die behoefte daarna die dringendste is. Uit die 
voorafgaande blyk dit dus dat die Koordinerende Raad invloede van die 
ekonomiese omgewing, rakende die lewering van dienste, sinvol evalueer 
het wat daartoe aanleiding gegee het dat dienste soos water en 
elektrisiteit meer gekoordineerd aan plaaslike owerheidsinstellings 
voorsien kon word. Parlementere wetgewing wat in voormelde verband 
deur die Kabinet gepromulgeer is, word in detail in hoofstuk vyf 
bespreek. 
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3.2.4.3 Addisionele inkomstebronne vir die lewering van 
infrastruktuurdienste 

Binne die ekonomiese omgewing is dit, soos reeds vermeld, onder andere 
ook die funksie van streeksinstellings soos streeksdiensterade om 
plaaslike owerheidsinstellings van infrastruktuurdienste te voorsien. 
Die ekonomiese welsyn van die gemeenskap kan sodoende bevorder word en 
kan dienste meer gekoordineerd aan die betrokke gemeenskappe gelewer 
word. Ten einde infrastruktuurdienste in stand te hou en gekoordi
neerd aan gemeenskappe te lewer moet streeksdiensterade oar voldoende 
fondse beskik. Die vraag het by die Koordinerende Raad ontstaan of 
streeksdiensterade oor genoeg fondse beskik om dienste aan plaaslike 
owerheidsinstellings te voorsien en het die Koordinerende Raad die 
behoefte aan addisionele inkomstebronne vir streeksdiensterade ge-
1dentifiseer. (Koordinerende Raad 1984b:5) 

Voortspruitend uit die bogenoemde behoefte uit die ekonomiese omgewing 
het die Koordinerende Raad die Komitee van Ondersoek na Bykomende 
Inkomstebronne vir Plaaslike Owerhede in 1984 ingestel. Bovermelde 
Komitee het ondersoek ingestel na moontlike addisionele inkomstebronne 
vir streeksdiensterade waardeur die ekonomiese welvaart van alle 
plaaslike owerheidsinstellings verhoog kon word en waardeur infra
struktuurdienste meer gekoordineerd aan plaaslike owerheidsinstellings 
gelewer kon word. Tydens die ondersoek is moontlikhede oak oorweeg 
waardeur addisionele inkomstebronne aangewend kon word om plaaslike 
owerheidsinstellings, wat ekonomies swak is, met die voorsiening van 
dienste te help. Voortspruitend uit bogenoemde ondersoek het die 
Koordinerende Raad aanbevelings aan die Kabinet voorgele wat tot die 
implementering van parlementere wetgewing aanleiding gegee het en wat 
in hoofstuk vyf bespreek sal word. (Koordinerende Raad 1984b:9,17) 

Uit die voorafgaande gedeeltes kan afgelei word dat plaaslike ower
heidswerksaamhede van die Koordinerende Raad deur behoeftes vanuit die 
ekonomiese omgewing be1nvloed word en dat die Raad werksaamhede 
onderneem het waardeur infrastruktuurdienste meer gekoordineerd aan 
plaaslike owerheidsinstellings gelewer kon word. Omdat voormelde oak 
in wetgewing beslag gevind het (kyk par. 5.3.4.3 opp. 103), beteken 
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dit dat die Koordinerende Raad in staat was om toevoere uit die 
ekonomiese omgewing sinvol te identifiseer en verwerk het. 

3.2.5 lnvloede vanuit die ruimtelik/demografiese omgewing 

Die ruimtelike omgewing word onder meer be1nvloed deur die voorkoms 
van riviere, heuwels en plantegroei terwyl die demografiese omgewing 
onder meer deur bevolkingsdigtheid en die verspreiding van mense in 'n 
bepaalde gebied be1nvloed word. Alhoewel die ruimtelike omgewing en 
die demografiese omgewing twee afsonderlike omgewings verteenwoordig, 
word dit gesamentlik in een rubriek bespreek omdat veranderinge in die 
ruimtelike omgewing 'n invloed op die demografiese omgewing het. 
Binne die ruimtelike omgewing sal die voorkoms van riviere en heuwels 
byvoorbeeld 'n invloed op die verspreiding van mense asook die bevol
kingsdigtheid, binne die regsgebied van 'n plaaslike owerheidsinstel
ling, uitoefen. Binne die ruimtelik/demografiese omgewing moet die 
bogenoemde aspekte in gedagte gehou word ten einde te verseker dat die 
omgewing op 'n gekoordineerde wyse georden word. Die feit dat mense 
egter in 'n toenemende mate na stede trek het tot gevolg dat verstede-
1 iking aan die een kant en ontvolking van die platteland aan die ander 
kant teen 'n snel tempo plaasvind. Voortspruitend hieruit het die 
behoefte ontstaan om die ruimtelike omgewing, waarbinne die verste
delikings- en ontvolkingsproses plaasvind, te orden ten einde die 
algemene welsyn van die gemeenskap binne sodanige gebiede te verseker. 
(Adlem 1988:88; Hattingh 1990:21) 

Vraagstukke het by die Koordinerende Raad ontstaan oor hoe om die 
ruimtelik/demografiese omgewing op 'n gekoordineerde wyse te orden en 
te verseker dat voldoende dienste aan die stedelike en landelike 
gebiede voorsien kon word. Die Koordinerende Raad het die behoefte na 
die gekoordineerde ordening van die ruimtelik/demografiese omgewing 
ge1dentifiseer en die Komitee van Ondersoek na die Afbakening van 
Jurisdiksieqebiede van Plaaslike Owerhede gedurende 1984 ingestel om 
dit te ondersoek. In die volgende rubriek sal aangetoon word hoedat 
die afbakening van jurisdiksiegebiPde binne die ruimtelik/demografiese 
omgewing, die werksaamhede van die Koordinerende Raad be1nvloed het. 
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3.2.5.1 Afbakening van jurisdiksiegebiede van plaaslike 
owerheidsinstellings 

Verstedeliking gaan, soos reeds vermeld, met 'n stygende bevolkings
groei gepaard terwyl die ontvolking van die platteland 'n vermindering 
van die bevolking in plattelandse gebiede tot gevolg het. Hieruit 
volg dit dus dat die ruimtelik/demografiese c~gewing georden en 
gekoordineer moet word en dat beleid daargestel moet word om vir die 
bogenoemde veranderinge voorsiening te maak. Veranderinge binne die 
ruimtelik/demografiese omgewing het dus die behoefte aan koordine
ringsmaatreels tot gevolg gehad waardeur die omgewing, waarbinne die 
bogenoemde veranderinge plaasvind, meer effektief gekoordineer kan 
word. 

Die Koordinerende Raad het, nadat behoeftes in bovermelde verband 
ge1dentifiseer is, die Komitee van Ondersoek na die Afbakening van 
=J=u r,,_1.:....:· s::..::d:....:i..:..:k=s_,_i =eq;:a.:e:::...::b""""i~e'"""d..::::.e_v.!....;a"'""'n_,__-'-P...!...l ~a ~a s~l!..-"i'-!:k'-"'e_O~w~e"-.!r...!.Jh'-"'e=d e g ed u re n de 1984 i ng es tel . 
Hierdie Komitee moes, soos sy naam aandui, aangeleenthede ondersoek 
wat met die afbakening en koordinering van geografiese regsgebiede van 
plaaslike owerheidsinstellings verband hou. (Co-ordinating Council 
1984b:l) 

Die vermelde Komitee het onder andere die kriteria ondersoek wat 
oorweeg moes word ten einde die regsgebiede van plaaslike o erheids
instellings ordelik af te baken. Sodoende kon die werksaam ede wat 
met die afbakening van regsgebiede van plaaslike owerheidsin tellings 

' 
verband hou, beter en meer effektief gekoordineer word. Die Komitee 
het aanbeveel dat daar onder andere oorweging geskenk moet ord aan 
die topografie en geologiese aard van die beoogde regsgebie en dat 
natuurlike grense, soos riviere en heuwels, in aanmerking gen em moet 
word alvorens plaaslike owerheidsgebiede afgebaken word. Hierdeur kan 
verseker word dat die beoogde regsgebiede 
gekoordineerde wyse afgebaken 
1984b:l6,18) 

word. 
op 'n verantwoordelike en 

(Co-ordinating Council 

Voortspruitend uit die ondersoek hf~t die Komitee verder aanbeveel dat 
'n afbakeningsraad as 'n permanente instelling ingestel word om 
aanbevelings aan die Koordinerende Raad te maak oor die wenslikheid 
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dat regsgebiede van plaaslike owerheidsinstellings afgebaken, verander 
of uitgebrei word. Die werksaamhede wat met voormelde verband hou kon 
sodoende gekoordineerd plaasvind. (Staatkundige Ontwikkeling 1986:10) 

As uitvloeisel van die werksaamhede wat die Koordinerende Raad in die 
bovermelde verband onderneem het, en wat binne die raamwerk van die 
ruimtelik/demografiese omgewing plaasgevind het, is aanbevelings aan 
die Kabinet voorgele wat tot die implementering van parlementere 
wetgewing aanleiding gegee het. Hierdie wetgewing het tot gekoordi
neerde plaaslike owerheidswerksaamhede gelei en word in hoofstuk vyf 
verder bespreek. Uit die voorafgaande blyk dit dat veranderinge in 
die ruimtelik/demografiese omgewing 'n invloed op die plaaslike 
owerheidswerksaamhede van die Koordinerende Raad gehad het. 

3.3 Samevatting 

Die eksterne munisipale omgewing en toevoere wat daaruit voortvloei, 
maak deel uit van die analitiese ontledingsmodel en oefen 'n invloed 
op die werksaamhede van stelsels, soos die Koordinerende Raad, uit. 
In hierdie hoofstuk is die konstitusionele, statutere, politieke, 
ekonomiese en ruimtelik/demografiese omgewings ontleed en daar is 
vasgestel dat die werksaamhede van die Koordinerende Raad deur die 
behoeftes, wat in die ge1dentifiseerde omgewings ontwikkel, be1nvloed 
word. Daar is ook vasgestel dat sodanige behoeftes as toevoere deur 
die Koordinerende Raad gebruik word om plaaslike owerheidsbeleid te 
koordineer. 

Binne die konstitusionele omgewing het veranderinge in die staatkun
dige aard van die staat en die grondwetlike uitgangspunt van dewolusie 
van bevoegdhede na laer owerheidsvlakke 'n invloed op die werksaamhede 
van die Koordinerende Raad gehad. Oaar word byvoorbeeld vir drie 
Huise in die Parlement voorsiening gemaak wat elkeen 'n afsonderlike 
administrasie behartig. Weens die instelling van 'n driekamer parle
ment het die duplisering en versplintering van plaaslike owerheids
werksaamhede byvoorbeeld ontstaan. Hieruit het die behoefte by die 
Koordinerende Raad ontstaan om koordineringsmaatreels te ondersoek om 
plaaslike owerheidswerksaamhede, wat gemeenskaplik van aard is, effek
tief te koordineer en in die proses duplisering en versplintering van 
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werksaamhede uit te skakel. Die grondwetlike uitgangspunt dat be
voegdhede na laer owerheidsvlakke gedewolueer word, het ook die 
werksaamhede van die Koordinerende Raad be1nvloed. Binne die raamwerk 
van die konstitusionele omgewing het die Koordinerende Raad 'n onder
soek onderneem om vas te stel in welke mate bevoegdhede vanaf Blanke 
plaaslike owerhede na Kleurling en Indier bestuurs- en buurtsakekomi
tees gedewolueer kon word. Bovermelde ondersoeke wat voortspruit uit 
behoeftes wat deur die Koordinerende Raad ge1dentifiseer is, het binne 
die raamwerk van die konstitusionele omgewing plaasgevind. Die 
ge1dentifiseerde behoeftes het in effek die werksaamhede van die 
Koordinerende Raad be1nvloed en het daartoe aanleiding gegee dat 
plaaslike owerheidsaangeleenthede beter gekoordineer word. 

Die statutere omgewing hou verband met die konstitusionele omgewing 
omdat die konstitusionele omgewing in 'n groot mate die aard en omvang 
van die statutere omgewing be1nvloed. Binne die statutere omgewing 
het parlementere wetgewing 'n belangrike rol gespeel om die werksaam
hede van die Koordinerende Raad te be1nvloed. Bepalings in die Wet op 
die Bevordering van Plaaslike Owerheidsaangeleenthede, 1983 (Wet no. 
91 van 1983), Wet op Streeksdiensterade, 1985 (Wet no.109 van 1985) 
asook die Wet op Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet no. 67 van 1977) het 
behoeftes binne die statutere omgewing geskep wat 'n invloed op die 
werksaamhede van die Koordinerende Raad gehad het. 

In die politieke omgewing be1nvloed politieke partye soos die Nasio
nale Party en belangegroepe soos die Verenigde Munisipale Bestuur van 
Suid-Afrika ook die werksaamhede van die Koordinerende Raad. Die 
politieke omgewing word in 'n groat mate deur waardes vanuit die 
samelewing be1nvloed en dit is juis die behoefte aan spesifieke 
waardes wat tot ondersoeke en werksaamhede binne die Koordinerende 
Raad aanleiding gegee het. Hierdie ondersoeke het die Koordinerende 
Raad in staat gestel om aanbevelings aan die Kabinet te maak wat die 
effektiewe koordinering van plaaslike owerheidswerksaamhede tot gevolg 
gehad het. 

Vanuit die ekonomiese omgewing word bepaalde behoeftes ge1dentifiseer 
wat as toevoere deur die Koordinerende Raad gebruik word ten einde 
plaaslike owerheidswerksaamhede beter te koordineer. Binne die 
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ekonomiese omgewing het die Koordinerende Raad die behoefte aan 
kriteria vir die bepaling van lewensvatbare plaaslike owerheidsinstel
lings ge1dentifiseer. Hierbenewens het die Raad ook die behoefte aan 
die lewering van dienste en addisionele inkomstebronne vir die lewe
ring van infrastruktuurdienste aan plaaslike owerheidsinstellings 
ge1dentifiseer. Die werksaamhede van die Koordinerende Raad is deur 
die bovermelde behoeftes be1nvloed aangesicn die Raad verskeie onder
soekkomitees aangestel het om sodanige behoeftes te ondersoek. Aanbe
vel ings wat in die verband aan te Raad voorgele is, is deur die Raad 
gebruik om gekoordineerde plaaslike owerheidswerksaamhede te bevorder. 

Binne die ruimtelike omgewing be1nvloed veranderinge in die voorkoms 
van riviere, heuwels en plantegroei die demografiese omgewing in 
soverre dit die verspreiding van mense en bevolkingsdigtheid betref. 
Dit het die behoefte na 'n geordende ruimtelik/demografiese omgewing 
tot gevolg gehad. Verstedeliking het byvoorbeeld tot gevolg dat die 
platteland ontvolk en dat groter stede dit moeilik vind om voldoende 
dienste aan die steeds groeiende bevolkings in stedelike gebiede te 
voorsien. Die behoefte ontstaan ook om, as gevolg van toenemende 
verstedeliking en ontvolking van gebiede, die regsgebiede van plaas
like owerheidsinstellings ordelik en gekoordineerd af te baken. 
Voortspruitend uit bovermelde behoefte is die werksaamhede van die 
Koordinerende Raad be1nvloed en het die Raad 'n ondersoek onderneem om 
die ruimtelik/demografiese omgewing te orden en om werksaamhede wat 
daarmee verband hou, beter te koordineer. 

Uit die voorafgaande kan afgelei word dat die behoeftes wat in die 
eksterne munisipale omgewing ge1dentifiseer is, die werksaamhede van 
die Koordinerende Raad be1nvloed het. Die Koordinerende Raad het 
byvoorbeeld ondersoeke onderneem om vas te stel op welke wyse die 
behoeftes bevredig kan word. Die plaaslike owerheidswerksaamhede, wat 
deur die Koordinerende Raad en al sy komitees en werkgroepe onderneem 
word, voorsien belangrike toevoere wat deur die Koordinerende Raad 
verwerk word en wat met die oog op die implementering van parlementere 
wetgewing as aanbevelings aan die Kabinet voorgele word. Die 
Koordinerende Raad poog sodoende om die werksaamhede van plaaslike 
owerheidsinstellings beter te koordineer. 
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HOOFSTUK 4: VERWERKING VAN TOEVOERE VANUIT DIE EKSTERNE MUNISIPALE 
OMGEWING DEUR DIE KOoRDINERENDE RAAD 

4.1 lnleiding 

In die voorafgaande hoofstuk is die invloed van toevoere uit die 
eksterne munisipale omgewing op die Koordinerende Raad bespreek. 
Vervolgens sal die verwerking van die toevoere vanuit die eksterne 
munisipale omgewing bespreek word. Die verwerking van toevoere is 'n 
verdere komponent van die voorgestelde analitiese ontledingsmodel en 
daar sal aangetoon word op welke wyse dit die effektiewe koordinering 
van plaaslike owerheidsbeleid bevorder. 

Om toevoere gekoordineerd en effektief te verwerk moet drie aspekte in 
oorweging geneem word. Dit behels die deelnemers aan die verwerkings
proses, die verhoudinge wat tussen die deelnemers tydens die verwer
kingsproses ontwikkel en koordineringshulpmiddele wat deur die Koordi
nerende Raad gebruik word. 

Daar sal aan die hand van 'n organisatoriese diagram aangetoon word 
welke deelnemers aan die verwerkingsproses deelneem. Hierna sal die 
individuele rolle van die deelnemers ten opsigte van die verwerking 
van toevoere bespreek word aangesien elke deelnemer tot die effektiewe 
en gekoordineerde verwerking van toevoere bydra. 

Deelnemers aan die verwerkingsproses sluit die Aksiekomitee van die 
Koordinerende Raad, ondersoek- en advieskomitees, werkgroepe asook 
diverse instellings en individue, lede van die Koordinerende Raad 
sowel as verteenwoordigers van die Departement van Plaaslike Regering 
en Nasionale Behuising, Kabinet, Parlement en Presidentsraad in. 
Hierbenewens neem die Staatspresident ook aan die verwerkingsproses 
deel en sy rol as deelnemer sal bespreek word. 

Bovermelde deelnemers verrig nie hulle werksaamhede in isolasie nie 
want interaksie vind tussen die deelnemers plaas en dit het tot 
gevolg dat owerheidsverhoudinge tussen die deelnemers ontwikkel. Die 
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owerheidsverhoudinge wat tussen die deelnemers ontwikkel en die 
invloed daarvan op die effektiewe verwerking van toevoere sal bespreek 
word. 

Deelnemers wat by die verwerking van toevoere betrokke is, maak van 
bepaalde koordineringshulpmiddele gebruik ten einde te verseker dat 
toevoere effektief en gekoordineerd verwerk word. Hierdie koordine
ringshulpmiddele sluit vergaderings van die Koordinerende Raad, 
agendas, notules, jaarverslae van die Koordinerende Raad, ander 
verslae van die Koordinerende Raad en kabinetsmemorandums in. Deur 
middel van die bespreking van koordineringshulpmiddele sal vasgestel 
kan word hoe dit die verwerking van toevoere bevorder. 

4.2 Deelnemers aan die verwerkingsproses van die Koordinerende Raad 

Die deelnemers aan die verwerkingsproses is hierargies in 'n spesi
fieke volgorde geplaas en dit verseker dat alle toevoere effektief en 
op 'n gekoordineerde wyse verwerk word. Elke deelnemer het gevolglik 
in die struktuur van die Koordinerende Raad 'n spesifieke rol te speel 
in die verwerkingsproses. Die rol van die onderskeie deelnemers in 
die verwerkingsproses word toegelig waarna voormelde hierargiese 
plasing van elke deelnemer in figuur 3 aangetoon sal word. Lyne in 
die diagrammatiese voorstelling van die deelnemers aan die verwer
kingsproses verteenwoordig op- en afwaartse vloei van inligting en is 
'n aanduiding dat die toevoere effektief deur die deelnemers verwerk 
word. (Jacobs 1992) 

Die doelwit van die Koordinerende Raad is soos per geleentheid genoem 
onder andere om toevoere wat uit die eksterne munisipale omgewing 
ontvang word, in plaaslike owerheidsbeleid te verwerk. Om bovermelde 
doelwit te bereik en gekoordineerd uit te voer, maak die Koordinerende 
Raad van die volgende hierargiese plasing van deelnemers (komitees, 
werkgroepe, ens.) gebruik om die toevoere te verwerk, te wete: 

die Aksiekomitee wat as die eerste skakel in die verwerkings
proses beskou word omdat dit die besprekingspunte van die agenda 
van die Koordinerende Raad hepaal; 
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ondersoek- en advieskomitees en werkgroepe wat hoofsaaklik 
ondersoek instel na behoeftes wat deur die Koordinerende Raad 
vanuit die eksterne munisipale omgewing ge1dentifiseer is; 
diverse instellings en individue wat deur die Koordinerende Raad 
geraadpleeg kan word oor gespesialiseerde plaaslike owerheidsaan
geleenthede soos voorafstemme tydens munisipale verkiesings; 
die Koordinerende Raad self wat die toevoere van bovermelde 
komitees, werkgroepe en diverse instellings en individue verder 
verwerk; 
die Departement van Plaaslike Regering en Nasionale Behuising wat 
die sekretariaatsfunksie van die Koordinerende Raad waarneem; 
die Kabinet en kabinetskomitees wat onder andere toevoere vanaf 
die Koordinerende Raad, via die bovermelde Departement ontvang, 
en dit verder koordineer en verwerk; 
die Parlement en gesamentlike komitees van die Parlement wat 
toevoere verwerk wat vanaf die Kabinet ontvang word; 
die Presidentsraad wat 'n beslissing gee wanneer die Parlement 
nie oor voorgestelde wetgewing, wat byvoorbeeld oorspronklik as 
'n toevoer vanaf die Koordinerende Raad afkomstig is, eenstemmig
heid kan bereik nie; en 
die Staatspresident wat alle goedgekeurde wetgewing sertifiseer 
voordat dit in die eksterne omgewing geimplementeer kan word. 
(Suid-Afrika 1983b:Artikel 3,4,5) 

Nadat die hierargiese plasing van elke deelnemer diagrammaties in 
figuur 3 aangetoon is, word die individuele rol van elke deelnemer ten 
opsigte van die verwerking van toevoere bespreek. Daar sal vasgestel 
kan word op welke wyse die samestelling van die deelnemers die koordi
nasie van plaaslike owerheidsbeleid be1nvloed. 

Die rede waarom daar met die laer komponente begin word is dat die 
Aksiekomitee die eerste skakel in die verwerkingsproses is, 
waarvandaan werksaamhede verder in die organisatoriese struktuur 
plaasvind om uiteindelik by die Staatspresident te eindig. Deur 
hierdie werkswyse te volg word verseker dat toevoere effektief deur 
alle betrokkenes verwerk en gekoordineer word. 
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FIGUUR 3: DIAGRAMMATIESE VOORSTELLING VAN DEELNEMERS AAN DIE 
VERWERKINGSPROSES VAN DIE KOoRDINERENDE RAAD 
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4.2.1 Aksiekomitee van die Koordinerende Raad 

Die Koordinerende Raad het die bevoegdheid om 'n vaste komitee, te 
wete die Aksiekomitee, aan te stel om die Koordinerende Raad met die 
verwerking en koordinering van sy werksaamhede by te staan. Die 
Aksiekomitee kan beskou word as die eerste skakel in die verwerkings
proses omdat dit die besprekingspunte van die Koordinerende Raad 
vasstel en die werksaamhede van die Raad hierna eers kan begin. Die 
belangrikste koordinerings- en verwerkingsfunksie van die Aksiekomitee 
is gevolglik om te besluit watter besprekingspunte op die agenda van 
die Koordinerende Raad geplaas moet word. Ten einde die bovermelde 
Komitee in staat te stel om hierdie funksie te verrig ontvang die 
Komitee, via die sekretariaat van die Koordinerende Raad, toevoere wat 
as behoeftes in die eksterne munisipale omgewing ontstaan het. 
Hierdie behoeftes word oorspronklik as toevoere vanaf die ondersoek
en advieskomitees, werkgroepe en diverse instellings en individue 
ontvang waarna dit via die sekretariaat, wat in die Departement van 
Plaaslike Regering en Nasionale Behuising gesetel is, na die Aksie
komitee gestuur en verder bespreek word. (Jacobs 1992) 

Die Aksiekomitee verwerk die versoeke wat van die sekretariaat ontvang 
is om as besprekingspunte vir 'n voorlopige agenda van die Koordine
rende Raad te dien. Bogenoemde optrede van die Aksiekomitee kan as 
die eerste stap in die verwerking van toevoere beskou word omdat die 
Komitee alreeds op hierdie stadium toevoere selekteer wat mettertyd 
weer deur die Koordinerende Raad verwerk sal word. Deur toevoere te 
selekteer kan die Aksiekomitee dus bepaal of toevoere verder in 
plaaslike owerheidsbeleid verwerk moet word en so bydra om plaaslike 
owerheidsbeleid te koordineer. (Jacobs 1992) 

Om die bogenoemde plaaslike owerheidsaangeleenthede effektief te 
verwerk en te besluit of toevoere verder deur die Koordinerende Raad 
verwerk moet word, bele die Aksiekomitee voor elke vergadering van die 
Koordinerende Raad ook 'n aksiekomiteevergadering. Tydens hierdie 
vergadering bespreek die lede van die Komitee die voorlopige agenda 
van die Koordinerende Raad en word finale besluite geneem oor die 
besprekingspunte wat op die finale agenda van die Koordinerende Raad 
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geplaas gaan word. Hierna word die sekretariaat van die Koordinerende 
Raad versoek om die geskrewe agenda van die Koordinerende Raad op te 
stel. Die Komitee maak so voorsiening dat slegs die toevoere soos 
byvoorbeeld plaaslike owerheidsbeleid, wat tot die bevordering en 
koordinering van plaaslike owerheidsaangeleenthede lei, deur die 
Koordinerende Raad verwerk word. (Jacobs 1992; Suid-Afrika 
1983b:Artikel 5) 

4.2.2 Ondersoek- en advieskomitees asook werkgroepe van die 
Koordinerende Raad 

Alhoewel die grootte en die samestelling van die bovermelde komitees 
en werkgroepe verskil, verskil hul werkswyse en doelstellings nie. 
Gemeenskaplike doelwitte word nagestreef, naamlik om ondersoek in te 
stel na behoeftes wat in die eksterne munisipale omgewing ontstaan en 
om advies daaroor aan die Koordinerende Raad te gee. Sodoende word 
die verwerking van toevoere deur die ondersoek- en advieskomitees en 
werkgroepe bevorder. (Jacobs 1992; Thornhill 1992) 

Die verwerking van toevoere word vergemaklik deurdat kundige individue 
soos lede van die Verenigde Munisipale Bestuur van Suid-Afrika en lede 
van Institute soos die Instituut van Stadsklerke van Suidelike Afrika, 
in die komitees en werkgroepe aangestel word. Die komitees en werk
groepe kan dus effektiewe en vinnige besluite neem en kundige en 
professionele aanbevelings aan die Koordinerende Raad maak. Die 
Koordinerende Raad kan, as gevolg van die kwaliteit van die aanbeve
lings, toevoere meer effektief verwerk. (Jacobs 1992) 

Ten einde toevoere effektief te verwerk bele die bovermelde komitees 
en werkgroepe vergaderings waartydens kundige lede van die betrokke 
komitees en werkgroepe insette oor die bepaalde ondersoeke lewer. 
Aangesien die werkswyse van die komitees en werkgroepe soos reeds 
genoem nie wesentlik van mekaar verskil nie, en hulle dieselfde 
werkswyses volg om toevoere te verwerk, sal daar aan die hand van 'n 
praktiese voorbeeld verduidelik word hoe daar te werk gegaan word om 
toevoere effektief te verwerk. 
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Die Komitee van Ondersoek na Gesamentlike Lewering van Dienste en 
Streeksdienslewerinq het byvoorbeeld ondersoek ingestel na die moont-
1 ikheid dat effektiewe en goedkoop infrastruktuurdienste aan inwoners 
van plaaslike owerheidsinstellings gelewer kan word (kyk par. 3.2.4.2 
opp. 55). Die Komitee het sestien keer vergader ten einde indivi
duele werkstukke, wat vooraf deur die individuele lede van die Komitee 
nagevors en saamgestel is, te bespreek. Die werkstukke het byvoor
beeld temas soos die gesamentlike dienslewering op streeksvlak en die 
rol van bestaande streeksinstellings ingesluit. Hierdie werkstukke 
het die Komitee gehelp om vinniger besluite oor die betrokke ondersoek 
te neem omdat dit gedetailleerde inligting oor die betrokke ondersoek 
bevat het. Bovermelde werkstukke is in die vorm van voorleggings aan 
die Komiteelede voorgele. Hierna het die Komitee gesamentlik, tydens 
sy laaste vergadering, besluite oor die inhoud van die voorleggings 
geneem en 'n finale verslag aan die Koordinerende Raad voorgele. Deur 
die voorafgaande werkswyse te volg verseker ondersoek- en advieskomi
tees sowel as werkgroepe dat toevoere effektief en gekoordineerd 
namens die Koordinerende Raad verwerk word en dat die verwerkings
proses van die Koordinerende Raad vergemaklik word. (Koordinerende 
Raad 1984c:3-6,Bylae iv) 

4.2.3 Diverse instellings en individue gemoeid met die verwerking van 
toevoere 

Die Koordinerende Raad het die bevoegdheid om spesialiteitsinstellings 
of kundiges, wat met 'n bepaalde terrein van plaaslike owerheidsaange
leenthede soos munisipale verkiesings gemoeid is, te raadpleeg om 
sodoende toevoere vanuit die eksterne munisipale omgewing meer effek
tief te verwerk. Dit beteken dat die Koordinerende Raad kundigheid en 
gespesialiseerde inligting op die terrein van plaaslike owerheidsaan
geleenthede kan bekom om die Raad in die verband te adviseer. 
(Suid-Afrika 1983b:Artikel 4) 

Sodra die Koordinerende Raad tydens 'n vergadering besluit om 'n 
diverse instelling of individu oor 'n spesifieke plaaslike owerheids
aangeleentheid te raadpleeg, word sodanige besluit eers in die notule 
van die Koordinerende Raad genotuleer. Dit is die funksie van die 
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sekretariaat van die Koordinerende Raad om die betrokke diverse 
instelling of individu oor die besluit in te lig. Hierna onderneem 
die betrokke instelling of individu werksaamhede ten einde die 
spesifieke aangeleentheid te ondersoek en gespesialiseerde inligting 
daaromtrent aan die Koordinerende Raad te voorsien. (Jacobs 1992) 

Die Koordinerende Raad het as voorbeeld di2 behoefte aan 'n stelsel 
geidentifiseer waarvolgens munisipale kiesers voor 'n munisipale 
verkiesing hul stemme kon uitbring (kyk par. 3.2.3.1.(b) op p. 45). 
Na aanleiding van hierdie behoefte het die Koordinerende Raad besluit 
om diverse instellings en individue aan te stel om ondersoek na 
bovermelde aangeleentheid in te stel. Voortspruitend uit hierdie 
besluit is amptenare van die voormalige Departement van Staatkundige 
Ontwikkeling en Beplanning, verteenwoordigers van die Verenigde 
Munisipale Bestuur van Suid-Afrika en amptenare van die provinsiale 
administrasies asook 'n verteenwoordiger van die Germiston Stadsraad 
versoek om oor bovermelde aangeleentheid ondersoek in te stel. 
Alhoewel die Koordinerende Raad bepaalde grense vasstel waarbinne die 
ondersoek moet plaasvind, byvoorbeeld dat die ondersoek slegs oor 
verkiesingsreelings moet handel, le die Raad nie enige ander voor
skrifte neer oor welke werkswyse tydens die ondersoek gevolg moet word 
nie. Al vereiste is dat 'n volledige verslag met aanbevelings na 
afloop van die ondersoek aan die Koordinerende Raad vir oorweging 
voorgele moet word. In die bovermelde geval het die betrokke indivi
due en instellings 'n paar keer vergader om die bevindinge wat deur 
elkeen voorgele is, te bespreek. 'n Voorsitter is ook aangewys om die 
verrigtinge tydens die vergaderings te koordineer. Alle aanbevelings 
wat tydens die vergaderings ingedien is, is deur die voorsitter 
ontvang en aan al die betrokke individue en instellings versprei 
waarna dit as besprekingspunte tydens die volgende vergadering be
spreek is. Voorstelle en besluite is sodoende verwerk en in 'n finale 
verslag vervat waarna dit aan die Koordinerende Raad voorgele is. 
(Stopforth 1991) 

Uit die voorafgaande voorbeeld kan afgelei word dat diverse 
instellings en individue ook 'n byctrae lewer om toevoere namens die 
Koordinerende Raad te verwerk. Toevoere wat so verwerk word, is van 
besondere belang vir die Koordinerende Raad aangesien dit in die vorm 
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van volledige verslae aan die Koordinerende Raad voorgele word. 
Hierdie verslae bevat voorstelle en aanbevelings wat reeds deeglik 
deur genoemde kundige individue en instellings, op die terrein van 
plaaslike owerheidsaangeleenthede, ondersoek is en bied gevolglik 
waardevolle inligting aan die Koordinerende Raad waardeur plaaslike 
owerheidswerksaamhede effektief verwerk kan word. Sodra ondersoek- en 
advieskomitees, werkgroepe en diverse instellings en individue hulle 
ondersoeke afgehandel het, word verslae soos reeds vermeld aan die 
Koordinerende Raad voorgele. Die rol van die Raad ten opsigte van die 
verwerking van hierdie verslae word vervolgens bespreek. 

4.2.4 Koordinerende Raad 

Die Koordinerende Raad is verantwoordelik vir die aanstelling van die 
Aksiekomitee asook al die ander ondersoek- en advieskomitees, werk
groepe en diverse instellings en individue. Bovermelde komitees, 
werkgroepe en diverse instellings asook individue onderneem, soos uit 
die vorige gedeeltes afgelei kan word, namens die Koordinerende Raad 
werksaamhede wat tot die verwerking van toevoere lei. Daar kan 
gevolglik geargumenteer word dat die rol van die Koordinerende Raad 
ten opsigte van die verwerking van toevoere reeds begin wanneer die 
komitees, werkgroepe, instellings en individue aangestel word om oor 
bepaalde plaaslike owerheidsaangeleenthede ondersoek in te stel en 
toevoere in die verband te verwerk. (Suid-Afrika 1983b:Artikel 5) 

Die rol van die Koordinerende Raad ten opsigte van die verwerking van 
toevoere begin egter eers betekenisvol raak wanneer die Aksiekomitee 
die besprekingspunte vir die voorlopige agenda van die Koordinerende 
Raad oorweeg. Die Departement van Plaaslike Regering en Nasionale 
Behuising wat die sekretariaatsfunksie van die Koordinerende Raad 
waarneem, word hierna versoek om die agenda op te stel. Die rede 
hiervoor is dat die voorlopige agenda 'n geruime tyd voor die verga
derings van die Koordinerende Raad aan die lede van die Raad gestuur 
word. Die voorlopige agenda bevat al die besprekingspunte wat moont-
1 ik op die volgende vergadering van die Koordinerende Raad bespreek 
gaan word. Al die voltooide verslae en aanbevelings van ondersoek- en 
advieskomitees, werkgroepe en diverse instellings en individue word 
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as bylaes by die voorlopige agenda van die Koordinerende Raad aange
heg. lndividuele lede van die Koordinerende Raad kry so vooraf genoeg 
tyd om die inhoud van die agenda te bestudeer en vir die volgende 
vergadering van die Koordinerende Raad voor te berei. Lede van die 
Koordinerende Raad kry dus voor vergaderings die geleentheid om die 
verslae deur te werk en om ander besprekingspunte vir die agenda te 
oorweeg of om die sekretariaat te versoek om bestaande besprekings
punte van die voorlopige agenda te skrap. Die verwerking van toevoere 
deur die Koordinerende Raad begin dus reeds hier waar die lede van die 
Koordinerende Raad individueel die inhoud van die voorlopige agenda 
bestudeer en besluite daaroor neem. (Jacobs 1992) 

Nadat die Aksiekomitee al die kommentaar van individuele lede van die 
Koordinerende Raad ontvang het, besluit die Komitee watter bespre
kingspunte op die finale agenda van die Koordinerende Raad geplaas 
moet word en watter verslae as bylaes aangeheg moet word (kyk par. 
4.2.1 opp. 66). Tydens die vergaderings van die Koordinerende Raad 
word die besprekingspunte wat uit die finale agenda voortspruit verder 
deur die Koordinerende Raad bestudeer en bespreek. Elke lid van die 
Koordinerende Raad kry byvoorbeeld die geleentheid om in samewerking 
met die ander lede van die Koordinerende Raad gesamentlik besluite oar 
sake, wat uit die agenda voortspruit, te neem. Hierdie sake behels 
gewoonlik aanbevelings wat uit die werksaamhede van ondersoek- en 
advieskomitees, werkgroepe, en diverse instellings en individue 
voortspruit en wat moontlik tot die koordinering van plaaslike ower
heidswerksaamhede kan lei. (Jacobs 1992) 

Alle besluite wat tydens die vergaderings van die Koordinerende Raad 
geneem word berus op konsensus. Geen besluit kan geneem word as daar 
nie eenstemmigheid tussen al die lede van die Koordinerende Raad 
bereik kan word nie. lndien daar nie eenstemmigheid oar 'n betrokke 
aangeleentheid bereik kan word nie, word die aangeleentheid via die 
sekretariaat van die Koordinerende Raad aan die betrokke ondersoek- of 
advieskomitee, werkgroep, diverse instelling of individu vir verdere 
ondersoek en afronding terugverwys. Sodra die Koordinerende Raad 
finaliteit en eenstemmigheid oar 'n bepaalde plaaslike owerheidsaange
leentheid verkry, word besluite wat in die verband geneem is deur die 
Voorsitter van die Koordinerende. Raad saamgevat. Hierna word die 
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besluite na die sekretariaat van die Koordinerende Raad, wat in die 
Departement van Plaaslike Regering en Nasionale Behuising gesetel is, 
vir verdere afhandeling verwys en in die notule van die Raad saamge
vat. Die Koordinerende Raad dra sodoende by om toevoere, wat oor
spronkl ik as behoeftes vanuit die omgewing ge1dentifiseer is, te 
verwerk en besluite daaroor te neem wat tot die moontlike implemen
tering van plaaslike owerheidsbeleid kan lei. (Jacobs 1992) 

4.2.5 Departement van Plaaslike Regering en Nasionale Behuising 

Ingevolge die Wet op die Bevorderinq van Plaaslike Owerheidsaange
leenthede, 1983 (Wet no. 91 van 1983) verrig die bovermelde Departe
ment 'n sekretariaatsfunksie vir die Koordinerende Raad. Die rol van 
die Departement behels byvoorbeeld dat alle besluite, wat op vergade
rings van die Koordinerende Raad geneem is, in geskrewe notules 
saamgevat moet word en dat die redaksionele versorging van die notules 
deur die Departement van Plaaslike Regering en Nasionale Behuising 
waargeneem moet word. Die Departement sorg ook dat die notules 
gedupliseer word en betyds, voor die volgende vergadering, aan die 
lede van die Koordinerende Raad gestuur word. (Jacobs 1992) 

Die agendas van die Koordinerende Raad word ook deur die bovermelde 
Departement saamgestel en al die verslae wat van ondersoek- en advies
komitees, werkgroepe en diverse instellings en individue ontvang word, 
word in oorleg met die Aksiekomitee, as bylaes tot die agendas aanheg 
en aan die lede van die Koordinerende Raad gestuur. Deur so 'n 
werkswyse te volg dra die Departement by om toevoere van die Koordine
rende Raad effektief te verwerk en te koordineer. (Jacobs 1992; 
Suid-Afrtka 1983b:Artikel 3) 

Hierbenewens verwerk die Departement ook al die besluite wat vanaf die 
Koordinerende Raad ontvang word en wat na die Kabinet vir verdere 
beslissing gestuur word. Hierdie besluite is tydens die vergaderings 
van die Koordinerende Raad geneem en gee aanleiding tot die koordine
ring van plaaslike owerheidsbeleid. In hierdie verband stel die 
Departement byvoorbeeld kabinetsmemorandums op waarin al die oogmerke 
en besluite van die Koordinerende Raad in detail uiteengesit is. Die 
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memorandums word daarna aan die Kabinet vir verdere bestudering 
voorgele. Aangesien die Departement besluite van die Koordinerende 
Raad in gedetailleerde kabinetsmemorandums uiteensit en sodoende die 
verwerkingsproses van die Kabinet vergemaklik, kan die afleiding 
gemaak word dat die Departement meehelp om die verwerking en koordine
ring van toevoere te bevorder. (Jacobs 1992) 

4.2.6 Kabinet 

Die oorhoofse doelwit van die Kabinet is om die behoeftes van die 
gemeenskap, soos dit in die werksaamhede van staatsdepartemente tot 
uiting kom, te identifiseer en so te koordineer en te verwerk dat die 
algemene welsyn van die gemeenskap daardeur bevorder word. Ten einde 
hierdie doelwit te bereik, is die Kabinet uit verskeie ministers 
saamgestel wat ook politieke hoofde van staatsdepartemente is. Elke 
minister moet ook toesien dat die werksaamhede en doelwitte van sy 
Departement met die van die Kabinet ooreenstem. As Kabinetslede moet 
ministers ook toesien dat al die doelwitte en werksaamhede van die 
staatsdepartemente onderling, in die Kabinet gekoordineer word. Die 
Kabinet tree dus as sentrale koordineerder van die werksaamhede van 
staatsdepartemente op. (Cloete 1986:131-135; Van Straaten [s.j.]:166, 
168) 

Dit is die funksie van die kabinetsministers om met die Parlement oor 
wetgewende aangeleenthede te skakel. Dit is ook 'n kabinetsfunksie om 
kabinetsmemorandums, wat vanaf siaatsdepartemente soos die Departement 
van Plaaslike Regering en Nasionale Behuising ontvang word, wat 
byvoorbeeld oor werksaamhede van die Koordinerende Raad handel, te 
bestudeer en besluite daaroor te neem. Indien werksaamhede van die 
Koordinerende Raad van so 'n aard is dat dit moontlik tot die koordi
nering van plaaslike owerheidsbeleid aanleiding kan gee, is dit onder 
andere die funksie van die Kabinet om sodanige besluite verder te 
oorweeg en die Parlement daaroor in te lig. (Van Straaten 
[s.j.]:166,167) 

Omdat die werksaamhede van staatsdepartemente omvangryk is en soms met 
die werksaamhede van ander staatsdepartemente oorvleuel, bestaan die 
gevaar dat dieselfde tendens in die werksaamhede van die Kabinet kan 



74 

voorkom. Om die Kabinet in staat te stel om byvoorbeeld werksaamhede 
van die Departement van Plaaslike Regering en Nasionale Behuising, wat 
soos reeds vermeld as die sekretariaat van die Koordinerende Raad 
optree, effektief te ondersoek en seker te maak dat aanbevelings van 
die Koordinerende Raad nie met die werksaamhede van verwante staats
departemente oorvleuel nie, stel die Kabinet ook kabinetskomitees aan 
om namens die Kabinet werksaamhede van verwante staatsdepartemente te 
koordineer en te verwerk. Kabinetskomitees bestaan uit ministers en 
word deur werkskomitees, bestaande uit hoofde van staatsdepartemente, 
ondersteun ten einde die werksaamhede van die Kabinet te koordineer. 
Die werkskomitees van die kabinetskomitees vergader voor elke vergade
ring van die Kabinet om werksaamhede van die Kabinet, wat moontlik tot 
duplisering en oorvleueling kan lei, te ondersoek, uit te skakel en 
aanbevelings in die verband aan die kabinetskomitees te maak. Hierna 
le die kabinetskomitees die voorstelle aan die Kabinet voor. Bover
melde komitees dra sodoende by om die werksaamhede van die Kabinet, en 
in effek werksaamhede van die Koordinerende Raad, effektief te koor
dineer en te verwerk. Deur hierdie werkswyse te volg verseker die 
Kabinet onder andere dat kabinetsmemorandums wat aanbevelings en 
voorstelle van die Koordinerende Raad bevat, nie met die aanbevelings 
van ander memorandums oorvleuel nie. Die Kabinet verseker sodoende 
ook dat slegs die aanbevelings van die Koordinerende Raad wat tot die 
bevordering van plaaslike owerheidswerksaamhede aanleiding gee, aan 
die Parlement voorgele word. (Jacobs 1992) 

Aangesien die Kabinet volgens Cloete (1986:135) as sentrale koordi-
~ 

neerder van die werksaamhede van staatsdepartemente optree, is die 
Kabinet onder andere vir die voorbereiding van wetsontwerpe en die 
voorlegging daarvan aan die Parlement verantwoordelik. Die Kabinet 
speel gevolglik 'n belangrike rol ten einde die doelwitte van die 
Koordinerende Raad te laat realiseer omdat toevoere wat deur die 
Koordinerende Raad verwerk is en wat met plaaslike owerheidsbeleid 
verband hou eers deur die Kabinet oorweeg en goedgekeur moet word 
voordat dit as wetsontwerpe aan die Parlement voorgele kan word. 
(Jacobs 1992) 
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4.2.7 Parlement 

lngevolge die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1983 (Wet 
no. 110 van 1983) word die Parlement saamgestel uit die Volksraad, die 
Raad van Afgevaardigdes en die Raad van Verteenwoordigers. Dit is 
onder andere die funksie van die Parlement om wetsontwerpe wat oor 
algemene sake handel en wat vanaf die Kabinet ontvang word te debat
teer. Dit beteken dat die Parlement ook aangeleenthede sal debatteer 
wat oorspronklik as behoeftes deur die Koordinerende Raad ge1denti
fiseer is en via die Kabinet aan die Parlement voorgele word. Die 
Parlement het verder die bevoegdheid om wetsontwerpe as amptelike 
wetgewing te aanvaar en vir finale sertifisering aan die Staatspre
sident voor te le. Voordat wetsontwerpe deur die Parlement goedgekeur 
word, onderneem die Parlement verskeie werksaamhede ten einde te 
verseker dat dit effektief verwerk en gekoordineer word. (Cloete 
1986:107) 

Die Parlement speel 'n noodsaaklike rol in die koordinering van 
plaaslike owerheidsbeleid omdat voorgestelde wetsontwerpe byvoorbeeld 
tot drie keer in die Parlement vir oorweging ingedien kan word. Die 
indiening van wetsontwerpe wat byvoorbeeld oorspronklik vanaf die 
Koordinerende Raad afkomstig is, vind tydens elke sitting van die 
Parlement plaas. Gedurende die eerste indiening van 'n voorgestelde 
wetsontwerp tydens die eerste sitting van die Parlement, word 'n 
afskrif van die voorgestelde wetsontwerp met 'n verklarende memorandum 
oor die oogmerke van die wetsontwerp, deur die Speaker van die Parle
ment aan elke lid van die Parlement voorgele. Die inhoud daarvan word 
dan deur elke Huis van die Parlement afsonderlik bestudeer en bespreek 
en daarna gesamentlik in die Parlement gedebatteer. Hierna word die 
wetsontwerp vir 'n tweede keer in die Parlement ter tafel gele. 
Tydens die tweede sitting van die Parlement word 'n wetsontwerp vir 
die tweede keer ingedien. Gedurende die tweede sitting van die 
Parlement kry die parlementslede die geleentheid om die inhoud van die 
betrokke wetsontwerp vir 'n tweede keer te bestudeer en daaroor te 
debatteer. Sodoende word verseker dat die wetsontwerp verder verwerk 
word en dat reelings wat daarmee verband hou effektief gekoordineer 
word. lndien die wetsontwerp deur elke Huis van die Parlement goed
gekeur word, word dit vir sertifisering na die Staatspresident ge-
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stuur. Op hierdie wyse is verskeie wetsontwerpe, wat oorspronklik 
deur die Koordinerende Raad as behoeftes vanuit die omgewing ge1den
tifiseer is, deur die Parlement goedgekeur en na die Staatspresident 
vir sertifisering gestuur. (Cloete 1986:122-124) 

'n Wetsontwerp kan gedurende die derde sitting van die Parlement, vir 
'n derde keer ingedien en gelees word as lede van die Parlement nie 
tydens die tweede sitting eenstemmigheid daaroor bereik het nie. 
Tydens die derde sitting van die Parlement word daar oor sodanige 
wetsontwerp gedebatteer totdat eenstemmigheid oor die inhoud daarvan 
bereik is. Sodoende word geleentheid geskep vir die verdere verwer
king en koordinering van die beoogde wetgewing wat byvoorbeeld oor
spronkl i k deur die Koordinerende Raad ge1nisieer is. Hierna word dit 
vir sertifisering aan die Staatspresident gestuur. Indien daar egter 
tydens die derde sitting van die Parlement nie eenstemmigheid oor 'n 
betrokke wetsontwerp bereik kan word nie, word dit na die Presidents
raad vir verdere oorweging gestuur (kyk par. 4.2.8 opp. 77). So word 
verseker dat al drie Huise van die Parlement eenstemmigheid oor die 
inhoud van wetsontwerpe bereik. Oaar word ook verseker dat wetsont
werpe goedgekeur word wat in die geval van die Koordinerende Raad, tot 
gekoordineerde plaaslike owerheidswerksaamhede aanleiding gee en wat 
in hoofstuk vyf verder bespreek sal word. (Jacobs 1992) 

Benewens bovermelde maatreels stel die Parlement ook gesamentlike 
komitees aan om met die koordinering 
heidswerksaamhede behulpsaam te wees. 
die Parlement saamgestel is, bevorder 

van onder meer plaaslike ower
Die komitees, wat uit lede van 

samehorigheid tussen die parle-
mentslede en dra daartoe by dat eenstemmigheid tussen die onderskeie 
Huise va~ die Parlement oor wetsontwerpe bereik word. Dit is byvoor
beeld die doelwit van die gesamentlike komitees om voor elke sitting 
van die Parlement, waartydens daar oor die inhoud van wetsontwerpe 
gedebatteer word, te vergader om moontlike geskille tussen die drie 
Huise te verhoed. Dit word bewerkstellig deurdat die komitees voor 
elke sitting van die Parlement ondersoek instel na die inhoud van 
voorgestelde wetsontwerpe. Waar dit moontlik is en sonder om die 
betekenis van die wetsontwerp te verander, kan die komitees die inhoud 
van wetsontwerpe so omskryf en herskryf dat dit vir elke Huis van die 
Parlement aanvaarbaar sal wees. Die bovermelde komitees bevorder 
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sodoende ook die koordinering van plaaslike owerheidsbeleid wat 
aanvanklik as behoeftes deur die Koordinerende Raad ge1dentifiseer is. 
lndien die Parlement ten spyte van al die bovermelde koordinerings
maatreel s nog steeds nie daarin kan slaag om eenstemmigheid oor 
wetsontwerpe te bereik nie kan die Staatspresident die Presidentsraad 
opdrag gee om die aangeleentheid verder te hanteer. Die koordine
ringsrol wat die Presidentsraad in hierdie verband speel sal vervol
gens bespreek word. (Cloete 1986:100,101,107-113; Marais 1991:263-265) 

4.2.8 Presidentsraad 

Die Presidentsraad het die bevoegdheid om op versoek van die Staats
president 'n beslissing te gee oor voorgestelde wetsontwerpe wat 
byvoorbeeld oorspronklik as 'n behoefte deur die Koordinerende Raad 
ge1dentifiseer is en waaroor die drie Huise van die Parlement nie kan 
saamstem nie. Die wetsontwerp wat die implementering van die Wet op 
Pensioenvoordele vir Raadslede van Plaaslike Owerhede, 1987 (Wet no. 
105 van 1987) voorafgegaan het en wat oorspronklik deur die werk
saamhede van die Koordinerende Raad ge1nisieer is, is 'n voorbeeld van 
wetgewing waaroor die Presidentsraad 'n beslissing moes gee. (Jacobs 
1992) 

Die Presidentsraad kan ook volgens Cloete (1986:124) na goeddunke met 
enige persoon of instelling soos 'n staatsdepartement oorleg pleeg of 
raadplegende komitees aanstel om met die uitvoering en verwerking van 
die werksaamhede van die Presidentsraad behulpsaam te wees. Ten einde 
wetsontwerpe verder te verwerk bele die Presidentsraad vergaderings 
waartydens al die aanbevelings, wat vanaf raadplegende komitees, 
individuele persone of instellings soos staatsdepartemente ontvang is, 
verder bespreek word. Besluite van die Presidentsraad berus op 'n 
meerderheidstem en tydens 'n staking van stemme kan die Voorsitter 'n 
beslissende stem uitbring. Die Presidentsraad het nie die bevoegdheid 
om die inhoud van 'n wetsontwerp te verander nie. Die Presidentsraad 
kan wel 'n beslissing gee en 'n keuse tussen die verskillende opsies 
van die drie Huise in die Parlement uitoefen en in die verband sy 
besluit aan die Staatspresident oordra. Uit die voorafgaande kan 
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afgelei word dat die Presidentsraad 'n noodsaaklike rol in die verwer
king en koordinering van wetsontwerpe speel wat oorspronklik deur die 
werksaamhede van die Koordinerende Raad ge1nisieer is. 

4.2.9 Staatspresident 

Sodra die Parlement 'n wetsontwerp aanvaar het wat byvoorbeeld tot 
gekoordineerde plaaslike owerheidswerksaamhede aanleiding gee, word 
dit vir finale sertifisering en goedkeuring aan die Staatspresident 
voorgele. Die Staatspresident kan ook, soos reeds vermeld, 'n wets
ontwerp waaroor daar nie eenstemmigheid in die Parlement bereik kon 
word nie aan die Presidentsraad vir beslissing voorle (kyk par. 4.2.8 
opp. 77). Deur so 'n werkswyse te volg verseker die Staatspresident 
byvoorbeeld dat werksaamhede van die Koordinerende Raad, wat die 
implementering van plaaslike owerheidsbeleid behels, gekoordineer 
word. Sodra die Presidentsraad sy beslissing oar 'n wetsontwerp aan 
die Staatspresident bekend gemaak het, word sodanige wetsontwerp deur 
die Staatspresident as 'n parlementere wet gesertifiseer. Parlemen
tere wetgewing oar plaaslike owerheidsaangeleenthede kan slegs in die 
eksterne munisipale omgewing ge1mplementeer word nadat dit deur die 
Staatspresident gesertifiseer is. Al die wetgewing wat weens die 
werksaamhede van die Koordinerende Raad ge1nisieer is, moet gevolglik 
eers deur die Staatspresident gesertifiseer word voordat dit ge1mple
menteer kan word en die koordinering van plaaslike owerheidswerksaam
hede kan bevorder. Die Staatspresident word as die laaste skakel in 
die verwerking van toevoere, wat oorspronklik deur die Koordinerende 
Raad ge1dentifiseer is, beskou. Sodra die Staatspresident 'n wetsont
werp gesertifiseer het bevestig hy dus dat werksaamhede, wat onder 
andere van die Koordinerende Raad afkomstig is en wat die wetsontwerp 
voorafgegaan het, effektief deur al die vorige deelnemers gekoordineer 
en verwerk is. (Jacobs 1992) 

Alhoewel die individuele rol en funksie van deelnemers belangrik is, 
soos hierbo uitgewys is, is dit net so belangrik dat die verwerking 
van toevoere nie ge1soleerd deur elke deelnemer onderneem word nie. 
Spesifieke aandag moet aan die owerheidsverhoudinge tussen die deel
nemers aan die verwerkingsproses bestee word. Dit sal tot die effek
tiewe verwerking van toevoere aanleiding gee. 
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4.3 Owerheidsverhoudinge tussen die deelnemers aan die verwerkings
proses 

Wisselwerking en samewerking moet tussen die deelnemers plaasvind ten 
einde te verseker dat toevoere effektief verwerk word. Weens hierdie 
wisselwerking en samewerking ontwikkel daar volgens Hattingh (1988:53) 
owerheidsverhoudinge tussen die deelnemers. Owerheidsverhoudinge kan 
as interaksies tussen deelnemers beskryf word en het, soos Scott 
(1981:103) dit stel, tot gevolg dat deelnemers interafhanklik van 
mekaar raak. Hierdie toedrag van sake lei daartoe dat deelnemers aan 
die verwerkingsproses van die Koordinerende Raad voortdurend in kontak 
met mekaar behoort te wees en sodoende word verseker dat werksaamhede 
nie oorvleuel en gedupliseer word nie. Die gevolg van voormelde is 
dat die werksaamhede van die Koordinerende Raad effektief gekoordineer 
word. 

Die samestelling van die Koordinerende Raad (kyk par. 2.4 op p. 16) 
asook die hierargiese plasing van die deelnemers wat aan die koordine
ring van aktiwiteite deelneem (kyk fig. 3 op p. 65) het egter tot 
gevolg dat daar nie net een verhouding nie maar 'n verskeidenheid van 
owerheidsverhoudinge tussen die onderskeie deelnemers ontwikkel het. 
Daar word byvoorbeeld volgens Pelser (1989:46,47) tussen inter-, 
intra- en ekstra-owerheidsverhoudinge onderskei. Interowerheidsver
houdinge word beskryf as daardie verhoudinge wat weens die wisselwer
king tussen verskillende owerheidsvlakke ontwikkel. Dit is byvoor
beeld daardie verhoudinge wat vertikaal tussen lede van die Koordi
nerende Raad op die plaaslike, regionale en sentrale owerheidsvlak 
plaasvind. Interowerheidsverhoudinge kan volgens Pelser (1989:47) ook 
horisontaal op dieselfde owerheidsvlak plaasvind byvoorbeeld tussen 
plaaslike owerheidsinstellings onderling. Intra-owerheidsverhoudinge 
is verhoudinge wat binne 'n spesifieke owerheidsinstelling plaasvind. 
In hierdie verband kan daar byvoorbeeld gedink word aan die verhou
dinge wat tussen die amptenare van die Departement van Plaaslike 
Regering en Nasionale Behuising ontwikkel ten einde toevoere van die 
Koordinerende Raad te verwerk. 

Pelser (1989:47) beskou ekstra-owerheidsverhoudinge as daardie verhou
dinge wat tussen die owerheidsirstellings en die publiek ontwikkel. 
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Wanneer die Koordinerende Raad byvoorbeeld komitees aanstel wat oak 
uit lede van die publiek, soos 'n lid van die Verenigde Munisipale 
Bestuur van Suid-Afrika bestaan, kan sodanige verhoudinge ontwikkel 
ten einde die verwerking van toevoere te bevorder. 

Weens die omvang van die studie van owerheidsverhoudinge is dit nie 
moontlik om 'n volledige bespreking daarvan in hierdie studie te gee 
nie. Owerheidsverhoudinge, wat as gevolg van die werksaamhede van die 
Koordinerende Raad ontwikkel, verg 'n onafhanklike studie opsigself. 
Die invloed wat owerheidsverhoudinge op die effektiewe verwerking van 
toevoere van die Koordinerende Raad het, sal gevolglik net kortliks 
bespreek word. Daar sal vasgestel kan word in welke mate die skake
ling tussen die deelnemers asook die verhoudinge wat tussen hulle 
ontwikkel tot gekoordineerde plaaslike owerheidswerksaamhede aanlei
ding gee. Vir die doeleindes van hierdie bespreking sal owerheids
verhoudinge omskryf word as daardie verhoudinge wat opwaarts en 
afwaarts tussen verskillende owerheidsvlakke, binne dieselfde ower
heidsvlak en tussen die owerheidsinstellings en die publiek, ont
wikkel. Die feit dat owerheidsverhoudinge opwaarts en afwaarts kan 
plaasvind is belangrik en het tot gevolg dat deelnemers aan die 
verwerkingsproses tweerigtingverhoudinge ontwikkel. Hierdie ver-
houdinge kan tot die bevordering van eenvormige optrede tussen die 
deelnemers lei en kan dus bydra dat toevoere effektief verwerk word. 
Eenvormige optrede word tussen deelnemers bewerkstellig wanneer die 
Koordinerende Raad byvoorbeeld toevoere vanaf sy komitees ontvang en 
vir verdere verwerking aan die Departement van Plaaslike Regering en 
Nasionale Behuising stuur. Aangesien deelnemers in verskillende 
stadiums die geleentheid kry om toevoere te verwerk kan probleme wat 
deur deelnemers op die plaaslike owerheidsvlak ge1dentifiseer is, deur 
deelnemers op die hoer owerheidsvlakke opgelos word. Hieruit kan 
afgelei word dat opwaartse owerheidsverhoudinge eenheid van optrede 
gedurende die verwerkingsproses kan bewerkstellig wat tot gevolg het 
dat toevoere effektief en gekoordineerd verwerk kan word. (Adlem 
1982:53) 

Wanneer die effektiewe omsetting van toevoere en eenheid van optrede 
nie deur opwaartse owerheidsverhoudinge bewerkstellig kan word nie, 
kan afwaartse owerheidsverhoudinge ontwikkel ten einde toevoere 
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effektief te verwerk en eenheid van optrede te bevorder. Die optrede 
van die Staatspresident kan byvoorbeeld afwaartse owerheidsverhoudinge 
veroorsaak. Sodanige verhoudinge ontwikkel wanneer die Staatspresident 
die Presidentsraad byeenroep om 'n aangeleentheid te ondersoek en 
voorstelle daaroor aan die Staatspresident te maak waaroor die lede 
van die Parlement byvoorbeeld nie kon besluit nie (kyk par. 4.2.8 op 
p. 77). So kan die Presidentsraad tot die effektiewe koordinering van 
byvoorbeeld plaaslike owerheidsbeleid bydra en weens die ontwikkeling 
van afwaartse owerheidsverhoudinge, eenheid van optrede bevorder. 
(Adlem 1982:54) 

Alhoewel bovermelde owerheidsverhoudinge vir analitiese redes as 't 
ware gekompartementaliseer word, vloei dit in die praktyk ineen en kan 
owerheidsverhoudinge nie in afsondering van mekaar bestudeer word nie. 
Uit die voorafgaande bespreking kan afgelei word dat toevoere nie 
ge1soleerd deur elke deelnemer verwerk kan word nie. Ten einde 
samewerking en wisselwerking tussen die deelnemers te bewerkstellig 
ontwikkel owerheidsverhoudinge waardeur eenheid van optrede bevorder 
kan word. Eenheid van optrede verseker dat toevoere effektief verwerk 
word en sodoende word die koordinering van plaaslike owerheidswerk
saamhede, wat deur die Koordinerende Raad onderneem word, bevorder. 
(Adlem 1982:54; Jacobs 1992) 

Sodra samewerking tussen deelnemers bewerkstellig is, ten einde toe
voere te verwerk, is dit moontlik dat koordineringshulpmiddele wat 
bestaan sinvol aangewend kan word. Koordineringshulpmiddele word deur 
die Koordinerende Raad aangewend om sy werksaamhede effektief en 
gekoordineerd uit te voer en word vervolgens bespreek. 

4.4 Koordineringshulpmiddele ter bevordering van die verwerking van 
plaaslike owerheidsbeleid deur die Koordinerende Raad 

Weens die samestelling van die Koordinerende Raad moet koordinerings
hulpmiddele aangewend word ten einde te voorkom dat werksaamhede van 
die Raad gefragmenteerd uitgevoer ~ord en dat duplisering van werk
saamhede plaasvind. Die Koordinerende Raad maak van koordinerings
hulpmiddele soos vergaderings, agendas, notules, jaarverslae, verslae 
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van komitees en werkgroepe asook kabinetsmemorandums gebruik om 
eenvormige en gekoordineerde optrede tussen die deelnemers te bewerk
stell ig, wat tot beter verwerking van toevoere aanleiding gee. 

Aangesien die werksaamhede van komitees, werkgroepe en diverse 
instellings en individue in wese in die vergaderings van die 
Koordinerende Raad weerspieel word, word slegs die vergaderings, 
agendas, notules en jaarverslae van die Koordinerende Raad in hierdie 
rubriek bespreek. Daar sal ook aandag aan ander verslae van die 
Koordinerende Raad, wat van sy komitees en werkgroepe afkomstig is, 
gegee word. Kabinetsmemorandums, wat weens besluite van die Koordine
rende Raad opgestel word en aan die Kabinet voorgele word, word as 'n 
verdere koordineringshulpmiddel bespreek. Die Koordinerende Raad wend 
bovermelde koordineringshulpmiddele aan om die versnippering van 
plaaslike owerheidswerksaamhede te verhoed en sodoende word doeltref
fende en ordelike koordinasie bewerkstellig. 

4.4.1 Vergaderings 

'n Vergadering word volgens Kritzinger, Labuschagne & Pienaar 
(1972:1149) as 'n georganiseerde byeenkoms van lede beskryf waardeur 
gekoordineerde samewerking bewerkstellig kan word. Vergaderings kan 
dus as koordineringshulpmiddele beskou word omdat dit die geleentheid 
vir 'n verskeidenheid van individue en instellings skep om gesamentlik 
besluite oor onder andere plaaslike owerheidsbeleid te neem. Omdat 

' 
die Koordinerende Raad uit 'n verskeidenheid van individue en instel-
lings saamgestel is (kyk par. 2.4 opp. 16), is dit moeilik om eenheid 
van optrede te bewerkstellig en toevoere effektief te verwerk. Ten 
einde individue en instellings byeen te kry, en op 'n organisatoriese 
wyse te koordineer om die werksaamhede van die Koordinerende Raad 
effektief te verwerk, bele die Koordinerende Raad jaarliks 'n aantal 
vergaderings waartydens die werksaamhede van die Koordinerende Raad 
gesamentlik deur al die lede bespreek word. (Jacobs 1992) 

Daar bestaan geen voorskrifte oor die hoeveelheid vergaderings wat die 
Koordinerende Raad jaarliks moet bele nie en die Voorsitter van die 
Koordinerende Raad bepaal elke jaar tydens die eerste vergadering 
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hoeveel vergaderings gedurende die res van die jaar gehou sal word. 
Die eerste Voorsitter van die Koordinerende Raad het byvoorbeeld 
bepaal dat die Koordinerende Raad twee keer per jaar moet vergader 
terwyl die huidige Voorsitter voorgestel het dat die Koordinerende 
Raad drie keer per jaar moet vergader. Tydens vergaderings kom al die 
lede van die Koordinerende Raad byeen om onder andere werksaamhede, 
wat met die koordinering en implementering van plaaslike owerheids
beleid verband hou, te bespreek. Elke lid van die Koordinerende Raad 
kry die geleentheid om kommentaar oar plaaslike owerheidsaangeleent
hede te lewer. Tydens vergaderings van die Koordinerende Raad word 
sake wat uit vorige notules van die Koordinerende Raad voortspruit 
bespreek en word gesamentlik besluite geneem oar sake wat op latere 
vergaderings bespreek gaan word. Al die verslae wat vanaf ondersoek
en advieskomitees, werkgroepe en diverse instellings en individue 
ontvang word, word oak tydens vergaderings van die Koordinerende Raad 
bespreek waarna die lede gesamentlik besluit watter sake prioriteit 
moet geniet en watter sake op volgende vergaderings verder bespreek 
gaan word. Dit is dus tydens vergaderings van die Koordinerende Raad 
dat gekoordineerde samewerking tussen die lede bevorder word. Verga
derings is gevolglik noodsaaklike koordineringshulpmiddele waardeur 
die Koordinerende Raad in staat gestel word om gesamentlik oor sake 
soos plaaslike owerheidsbeleid, besluite te neem. Sodoende word 
verseker dat toevoere van die Koordinerende Raad effektief verwerk 
word. (Jacobs 1992) 

4.4.2 Agendas van die Koordinerende Raad 

Kritzinger et al. (1972:36) beskryf 'n agenda as 'n lys van sake wat 
tydens elke vergadering deur lede bespreek moet word. Dit is die 
funksie van die Aksiekomitee om, met inagneming van wat die werksaam
hede van die Koordinerende Raad op 'n bepaalde tydstip is, te bepaal 
watter sake op die agenda van 'n vergadering van die Koordinerende 
Raad geplaas moet word. Benewens bovermelde sake kan ander inligting 
soos verslae van ondersoek- en advieskomitees, werkgroepe en diverse 
instellings en individue ook as by-laes aan die agenda van die Koordi
nerende Raad gevoeg word. Die agenda kan as 'n koordineringshulp
middel beskou word omdat dit inligting bevat wat as besprekingspunte 
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op die vergaderings van die Koordinerende Raad gebruik kan word en so 
help om die werksaamhede tydens 'n vergadering te orden en te koordi
neer. (Jacobs 1992) 

Deur die agenda word die werksaamhede wat tydens 'n vergadering gaan 
plaasvind in werklikheid gereel. Al die inligting wat 'n lid nodig 
het om vir 'n vergadering voor te berei is in die agenda saamgevat. 
'n Agenda stel elke lid voor die aanvang van 'n vergadering in staat 
om toevoere te verwerk en besluite te neem oar besprekingspunte wat 
tydens die vergadering bespreek gaan word. Agendas is gevolglik 
noodsaaklike koordineringshulpmiddele wat daartoe bydra dat plaaslike 
owerheidsaangeleenthede, soos plaaslike owerheidsbeleid, meer effek
tief tydens vergaderings van die Koordinerende Raad verwerk word. 
(Evans 1969:20; Suid-Afrika 1983b:Artikel 5) 

4.4.3 Notules van die Koordinerende Raad 

'n Notule kan volgens Kritzinger et al. (1972:646) gedefinieer word as 
'n skriftelike verslag, waarin alle besluite wat geneem is en gebeure 
wat tydens vergaderings plaasgevind het, aangeteken word. 'n Notule 
word na afloop van 'n vergadering van die Koordinerende Raad opgestel 
en bevat belangrike besluite wat tydens die betrokke vergadering 
geneem is. 

'n Notule kan as 'n koordineringshulpmiddel beskou word omdat dit die 
aktiwiteite van die Koordinerende Raad, soos dit tydens 'n vergadering 
plaasgevind het, weerspieel en ook inligting bevat wat verdere optre
des en werksaamhede van die Koordinerende Raad bepaal. Afhangende van 
die besluite wat in die notules vervat is, sal die Koordinerende Raad 
byvoorbeeld voorstelle oor plaaslike owerheidsaangeleenthede aan die 
Kabinet vir goedkeuring voorle of vir verdere verwerking 
betrokke ondersoek- en advieskomitees, werkgroepe of diverse 
lings en individue terugstuur. Uit die voorafgaande kan dus 

aan die 
instel
afgelei 

word dat notules van die Koordinerende Raad as koordineringshulpmid
dele bydra om toevoere van die Koordinerende Raad effektief te ver
werk. So word die koordinering van plaaslike owerheidsaangeleenthede, 
soos plaaslike owerheidsbeleid, bevorder. (Jacobs 1992) 
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4.4.4 Jaarverslae van die Koordinerende Raad 

lngevolge die Wet op die Bevorderinq van Plaaslike Owerheidsaange
leenthede, 1983 (Wet no. 91 van 1983) word daar jaarliks 'n verslag 
oor die werksaamhede van die Koordinerende Raad opgestel en aan die 
Kabinet vir goedkeuring voorgele. Sodanige jaarverslag behels 'n 
opsomming van alle beleidsvoorstelle en ander werksaamhede wat deur 
die Koordinerende Raad tydens 'n betrokke jaar verwerk en afgehandel 
is. Omdat 'n jaarverslag 'n opsomming is oor alle beleidsvoorstelle 
en ander werksaamhede wat reeds deur die Koordinerende Raad gedurende 
'n spesifieke jaar verwerk en afgehandel is, is dit 'n belangrike 
koordineringshulpmiddel wat die Koordinerende Raad in staat stel om 
vir die volgende jaar se werksaamhede te beplan. Die Koordinerende 
Raad kan byvoorbeeld na afloop van elke jaar met behulp van inligting 
in die jaarverslag vasstel watter toevoere reeds suksesvol verwerk is 
en in die eksterne munisipale omgewing ge1mplementeer is. Op dieself
de wyse kan die Koordinerende Raad vasstel watter plaaslike owerheids
aangeleenthede verdere aandag vereis. Die jaarverslae van die Koordi
nerende Raad dra sodoende tot die effektiewe koordinering en verwer
king van plaaslike owerheidsaangeleenthede by. (Suid-Afrika 1983b: 
Artikel 7) 

4.4.5 Ander verslae van die Koordinerende Raad 

Die Koordinerende Raad ontvang op 'n deurlopende grondslag verslae van 
ondersoek- en advieskomitees, werkgroepe en diverse instellings en 
individue. Hierdie verslae bevat aanbevelings en voorstelle wat 
oorspronklik as behoeftes in die eksterne munisipale omgewing ontstaan 
het en deur die Koordinerende Raad ge1dentifiseer is. Verslae kan as 
koordineringshulpmiddele beskou word omdat dit al die inligting bevat 
wat reeds deur die onderskeie ondersoek- en advieskomitees, werkgroepe 
en diverse instellings en individue ondersoek en nagevors is. Die 
verslae word deur persone opgestel wat kundiges op die terrein van 
plaaslike owerheidsaangeleenthede is. Die Koordinerende Raad behoort 
dus nie in die verband self omvattende ondersoeke te onderneem nie. 
Tydens vergaderings van die Koordinerende Raad word slegs die aanbe-
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velings en voorstelle wat in die verslae saamgevat is, vir goedkeuring 
en verdere verwerking, oorweeg. Verslae dra dus sodoende tot die 
geko6rdineerde verwerking van toevoere by. (Jacobs 1992) 

4.4.6 Kabinetsmemorandums 

Elke staatsdepartement in die Republiek van Suid-Afrika stel kabinets
memorandums op oar aangeleenthede wat in belang van daardie betrokke 
departement is en wat deur die Kabinet oorweeg moet word. So byvoor
beeld stel die Oepartement van Plaaslike Regering en Nasionale Be
huising onder andere kabinetsmemorandums op wat voortspruit uit 
voorstelle van die Ko6rdinerende Raad. Sodra die Ko6rdinerende Raad 
'n finale besluit oor 'n plaaslike owerheidsaangeleentheid geneem het 
en toevoere in die verband verwerk het, word die besluit in 'n 
kabinetsmemorandum saamgevat en via die bovermelde Oepartement aan die 
Kabinet voorgele. Kabinetsmemorandums sal gevolglik al die doel
stell ings en oogmerke, wat die Ko6rdinerende Raad byvoorbeeld ten 
opsigte van plaaslike owerheidsbeleid beoog, weerspieel. Vanwee die 
omvattende aard van kabinetsmemorandums, soos dit reeds hierbo vermeld 
is, word die werksaamhede van die Kabinet vergemaklik wanneer die 
Kabinet besluite oor beoogde plaaslike owerheidsbeleid moet neem. Op 
hierdie wyse dra kabinetsmemorandums tot geko6rdineerde plaaslike 
owerheidswerksaamhede by. (Jacobs 1992) 

4.5 Samevatting 

Ten einde plaaslike owerheidswerksaamhede effektief te verwerk en te 
ko6rdineer maak die Ko6rdinerende Raad van verskeie deelnemers, wat 
kundiges op die terrein van plaaslike owerheidsaangeleenthede is, 
gebruik om die ko6rdineringsfunksie van die Raad te bevorder. Hierdie 
deelnemers sluit die Aksiekomitee, ondersoek- en advieskomitees, 
werkgroepe en diverse instellings en individue asook die lede van die 
Ko6rdinerende Raad in. Verteenwoordigers van die Oepartement van 
Plaaslike Regering en Nasionale Behuising, Kabinet, Parlement en die 
Presidentsraad speel 'n verdere rol in die ko6rdineringsfunksie van 
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die Koordinerende Raad. Hierbenewens is die Staatspresident die 
laaste deelnemer wat 'n bydrae tot die effektiewe koordinering van 
plaaslike owerheidsbeleid lewer. 

Die verwerking van toevoere deur bovermelde deelnemers vind nie 
ge1soleerd plaas nie en dit het tot gevolg dat wisselwerking en 
interaksie tussen die deelnemers plaasvind. Voortspruitend uit die 
wisselwerking en interaksie wat tussen die deelnemers plaasvind 
ontwikkel inter-, intra- en ekstra- owerheidsverhoudinge. Die inter
aksie wat tussen die deelnemers plaasvind en tot owerheidsverhoudinge 
lei, het tot gevolg dat eenheid van optrede tussen die deelnemers 
ontwikkel en bewerkstellig sodoende gekoordineerde optrede tydens die 
verwerking van toevoere deur die Koordinerende Raad. 

Aangesien verskeie deelnemers aan die verwerkingsproses deelneem en 
owerheidsverhoudinge tussen die deelnemers ontwikkel maak die Koordi
nerende Raad van koordineringshulpmiddele soos byvoorbeeld vergade
rings, agendas, notules, jaarverslae van die Koordinerende Raad, ander 
verslae van die Koordinerende Raad en kabinetsmemorandums gebruik om 
doeltreffende koordinasie te verseker. Tydens vergaderings van die 
Raad word agendas aan die lede voorgele, wat inligting bevat oor 
plaaslike owerheidswerksaamhede, waarby die Koordinerende Raad 'n 
belang het. Notules van die Koordinerende Raad weerspieel al die 
besluite wat die Raad tydens 'n vorige vergadering geneem het terwyl 
jaarverslae al die werksaamhede van die Koordinerende Raad verteen
woordig wat gedurende die betrokke jaar afgehandel is en dien dus as 
riglyn vir verdere plaaslike owerheidswerksaamhede wat onderneem moet 
word. Hierbenewens maak die Koordinerende Raad ook van ander verslae 
van ondersoekkomitees, advieskomitees en werkgroepe gebruik om be
sluite te neem wat tot die implementering van plaaslike owerheids
beleid aanleiding kan gee. Al die finale besluite wat die Koordi
nerende Raad neem en wat moontlik tot die implementering van plaaslike 
owerheidsbeleid aanleiding kan gee word namens die Koordinerende Raad 
deur die Departement van Plaaslike Regering en Nasionale Behuising in 
kabinetsmemorandums saamgevat en aan die Kabinet voorgele. Die 
koordineringshulpmiddele dra daartoe by dat die plaaslike owerheids
werksaamhede, waarby die Koordinerende Raad betrokke is, nie ver
snipper en gedupliseer word nie en bevorder sodoende die koordi
neringsfunksie van die Koordinereode Raad. 
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Die deelnemers aan die verwerkingsproses, die owerheidsverhoudinge wat 
tussen die deelnemers ontwikkel sowel as die koordineringshulpmiddele 
wat deur die deelnemers aangewend word, kan nie tydens die verwer
kingsproses van mekaar geskei word nie. Bovermelde drie aspekte word 
gesamentlik aangewend ten einde te verseker dat plaaslike owerheids
beleid gekoordineerd en effektief verwerk word. Die verwerkingsproses 
vorm sodoende 'n belangrike skakel in die aktiwiteite van die Koordi
nerende Raad waardeur doeltreffende en ordelike koordinering van 
plaaslike owerheidsbeleid bewerkstellig word. 
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HOOFSTUK 5: IMPLEMENTERING VAN PLAASLIKE OWERHEIDSBELEID AS UIT
VLOEISEL VAN DIE WERKSAAMHEDE VAN DIE KOoRDINERENDE RAAD 

5.1 Inleiding 

Die doelwit met hierdie hoofstuk is om die implementering van plaas-
1 ike owerheidsbeleid as uitvloeisel van die werksaamhede van die 
Koordinerende Raad te bepaal. In die proses sal ook vasgestel word op 
welke wyse plaaslike owerheidsbeleid weer binne die eksterne munisi
pale omgewing van die Koordinerende Raad manifesteer. Hierbenewens 
sal ook vasgestel word of die Koordinerende Raad wel in sy koordine
ringsfunksie geslaag het. 

Ten einde die bovermelde te bepaal sal die afvoere en die terugkoppe-
1 ing van afvoere na die eksterne munisipale omgewing bespreek word. 
In die geval van die Koordinerende Raad sal toevoere wat effektief 
verwerk is, as parlementere wetgewing, na die eksterne munisipale 
omgewing teruggekoppel en ge1mplementeer word. Voormelde sal aantoon 
op welke wyse die Koordinerende Raad tot die suksesvolle koordinering 
van plaaslike owerheidsbeleid bygedra het. 

Plaaslike owerheidsbeleid, wat weens die werksaamhede van die Koordi
nerende Raad in die eksterne munisipale omgewing ge1mplementeer word, 
kan in verskillende kategoriee ingedeel word en is 'n bewys dat die 
Raad inderdaad daarin geslaag het om die implementering van parlemen
tere wetgewing in die ge1dentifiseerde omgewings te bevorder. Die 
kategoriee van parlementere wetgewing word beskryf as konstitusionele, 
statutere, politieke, ekonomiese en ruimtelik/demografiese beleid en 
sal in hierdie hoofstuk bespreek word. 

Daar is bepaalde aspekte wat die effektiewe implementering van plaas-
1 ike owerheidsbeleid in ge1soleerde gevalle kan be1nvloed. Hierdie 
aspekte sluit die tydsduur van doelwitrealisering, die terugkoppe
lingsfase en die ontwikkeling van die gemeenskap in die eksterne 
munisipale omgewing in (Adlem 1986~123-127). Met die begrip tydsduur 
van doelwitrealisering word daar vir die doeleindes van hierdie studie 
verwys na die tyd wat dit die Koordinerende Raad neem om 'n behoefte 
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vanuit die eksterne munisipale omgewing te identifiseer, dit te 
verwerk en eindelik aan die Kabinet voor te le waarna dit as 
parlementere wetgewing gepromulgeer word. Die terugkoppelingsfase 
behels die proses waarvolgens verwerkte toevoere as goedgekeurde 
parlementere wetgewing vanaf die afvoerfase na die eksterne munisipale 
omgewing teruggekoppel en ge1mplementeer word. Die effektiewe 
implementering van plaaslike owerheidsbeleid kan ook deur die graad 
van ontwikkeling, wat in 'n gemeenskap in 'n bepaalde omgewing 
plaasvind, be1nvloed word. Die ontwikkeling van die gemeenskap binne 
'n bepaalde omgewing kan byvoorbeeld nuwe behoeftes te weeg bring wat 
moontlik die implementering van reeds verwerkte afvoere kan vertraag. 
Hierdie aspekte sal bespreek word ten einde vas te stel of die 
werksaamhede van die Koordinerende Raad daardeur be1nvloed word. 

5.2 Afvoere en terugkoppeling van afvoere na die eksterne munisipale 
omgewing 

Afvoere en die terugkoppeling van afvoere na die eksterne munisipale 
omgewing word volgens Easton (1979:345) as die laaste komponent in die 
analitiese ontledingsmodel beskou. Afvoere kan ook as die draaipunt 
in die koordineringsproses van die Koordinerende Raad beskryf word 
omdat afvoere as die skakel tussen die toevoere en die 
terugkoppelingsfase beskou word. Die terugkoppelingsfase word volgens 
Easton {1979:366) as die terugvloei van afvoere na die eksterne 
omgewin~ beskou. In die geval van die Koordinerende Raad word 
plaaslike owerheidsbeleid tydens die terugkoppelingsfase na die 
eksterne munisipale omgewing teruggekoppel en ge1mplementeer en word 
behoeftes, wat oorspronklik by die eksterne munisipale omgewing 
ontstaan het, bevredig. Die sukses waarmee afvoere, soos plaaslike 
owerheidsbeleid, na die eksterne munisipale omgewing terugvloei en in 
die vermelde omgewing manifesteer sal bepaal of die Koordinerende Raad 
in sy koordineringsfunksie geslaag het. 

Easton (1979:32) meld dat daar in enige stelsel 'n voortdurende vloei 
van inligting vanaf die eksterne o~gewing weer terug na die eksterne 
omgewing is. Dieselfde geld vir die Koordinerende Raad. Die feit dat 
afvoere as plaaslike owerheidsbeleid in die eksterne munisipale 
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omgewing manifesteer beteken nie dat die koordineringsproses van die 
Koordinerende Raad daar ophou nie. Sodra plaaslike owerheidsbeleid 
binne die eksterne munisipale omgewing gemanifesteer het, kan die 
identifisering van nuwe behoeftes weer tot die koordinering van nuwe 
plaaslike owerheidsbeleid aanleiding gee. Hieruit kan afgelei word 
dat die koordineringsfunksie van die Koordinerende Raad nie ophou 
sodra een behoefte in die eksterne munisipale omgewing bevredig is 
nie. 

Die alomteenwoordigheid van die eksterne munisipale omgewing het tot 
gevolg dat daar 'n voortdurende vloei van behoeftes vanuit die· bover
melde omgewing na die Koordinerende Raad plaasvind. Die Koordinerende 
Raad sal gevolglik gedurig plaaslike owerheidsbeleid moet koordineer 
ten einde die behoeftes vanuit die eksterne munisipale omgewing te 
bevredig. Die plaaslike owerheidsbeleid, wat oorspronklik as behoef
tes vanuit die eksterne munisipale omgewing ontstaan het en deur die 
Koordinerende Raad gekoordineer word, word vir analitiese doeleindes 
in verskillende kategoriee ingedeel. 
vervolgens bespreek. 

Hierdie aangeleentheid word 

5.3 Kategoriee van plaaslike owerheidsbeleid 

Soos reeds in hoofstuk drie vermeld bestaan die eksterne omgewing 
volgens Hattingh (1990:17-22) onder meer uit die konstitusionele, 
statutere, politieke, ekonomiese en ruimtelik/demografiese omgewings. 
Vir analitiese doeleindes word die klassifikasie van Hattingh aange
wend om plaaslike owerheidsbeleid, wat deur die Koordinerende Raad 
verwerk word, in konstitusionele, statutere, politieke, ekonomiese en 
ruimtelik/demografiese beleid te klassifiseer. 

Bogenoemde klassifikasie-indeling beteken egter nie dat beleid, wat 
deur die Koordinerende Raad gekoordineer word, in waterdigte komparte
mente ingedeel kan word nie. In sommige gevalle strek die 
toepassingsmoontlikhede van plaaslike owerheidsbeleid oor die grense 
van omgewings binne die eksterne munisipale omgewing. Bepalings in 
die Wet op Streeksdiensterade, 1985 (Wet no. 109 van 1985) kan 
byvoorbeeld behoeftes bevredig wat in die konstitusionele, statutere 
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en ekonomiese omgewings ge1dentifiseer is. Waar een wet, soos die 
voormelde Wet as voorbeeld, in meer as een omgewing toegepas word moet 
dit dus nie as oorvleueling beskou word nie. Voormelde moet, soos 
reeds vermeld, toegeskryf word aan die wye toepassingsmoontlikhede van 
wetgewing wat oor grense strek. Hierdie wye toepassingsmoontlikhede 
van parlementere wetgewing hou voordele vir die Koordinerende Raad in. 
'n Verskeidenheid van behoeftes, wat in die onderskeie omgewings 
ge1dentifiseer is, kan byvoorbeeld gelyktydig aan die hand van een wet 
bevredig word. Die kategoriee van plaaslike owerheidsbeleid wat deur 
die Koordinerende Raad gekoordineer is, sal vervolgens bespreek word. 
Daar sal terselfdertyd aangetoon word hoe die Koordinerende Raad 
toevoere suksesvol verwerk het en hoe sodanige verwerkte toevoere as 
parlementere wetgewing in die onderskeie omgewings manifesteer het. 

5.3.1 Konstitusionele beleid 

Konstitusionele beleid kan omskryf word as beleid wat, binne die 
raamwerk van 'n konstitusie, tot die skepping van verhoudinge tussen 
die gemeenskap en die owerheid lei. Dit het tot gevolg dat orde in 
die gemeenskap geskep word. Hierbenewens skep konstitusionele beleid 
ook verhoudinge tussen verskillende owerheidsinstellings op verskil
lende owerheidsvlakke. Binne die grense van die konstitusionele 
omgewing bepaal die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1983 
(Wet no. 110 van 1983) wat die aard van konstitusionele beleid sal 
wees. Die bovermelde Wet le dus die beginsels neer waarvolgens 
konstitusionele beleid geskep gaan word. (Hattingh 1986:14) 

Die Wet op Streeksdiensterade, 1985 (Wet no. 109 van 1985) is onder 
andere 'n uitvloeisel van die grondwetlike uitgangspunt van selfbe
skikking oor eie sake en medeverantwoordelikheid oor algemene sake. 
Die Kabinet het die Wet gepromulgeer nadat die Koordinerende Raad 'n 
ondersoek in die verband onderneem, toevoere verwerk en aanbevelings 
daaroor aan die Kabinet gemaak het. Die bovermelde Wet bevorder 
verhoudinge tussen plaaslike owerheidsinstellings, provinsies en die 
sentrale owerheidsvlak. Die Wet maak byvoorbeeld daarvoor voorsiening 
dat streeksdiensterade ingestel word en dat plaaslike owerheidsinstel
lings in die streeksdiensterade verteenwoordig kan word om gesament-
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lik, oor sake van algemene belang, besluite te neem. Voortspruitend 
hieruit kan belange van plaaslike owerheidsinstellings, in soverre dit 
die koordinering van algemene sake soos grootmaatwatervoorsiening en 
rioolsuiweringsnetwerke betref, effektief gereel en georden word. Die 
verhoudinge tussen die verskillende plaaslike owerheidsinstellings 
word dus sodoende bevorder en meer effektief gekoordineer. (Inlig
tingsdokument [s.j.]:60) 

'n Verdere grondwetlike uitganspunt, wat binne die konstitusionele 
omgewing 'n invloed op die werksaamhede van die Koordinerende Raad 
gehad het en wat tot die implementering van konstitusionele beleid 
aanleiding gegee het, behels dat bevoegdhede byvoorbeeld vanaf Blanke 
plaaslike owerheidsinstellings na Kleurling en Indier bestuurs- en 
buurtsakekomitees gedewolueer moet word. Die Koordinerende Raad het, 
soos in hoofstuk drie aangetoon, 'n ondersoek onderneem waardeur 
bevoegdhede na Kleurling en Indier bestuurs- en buurtsakekomitees 
gedewolueer kon word. Voortspruitend uit hierdie ondersoek het die 
Koordinerende Raad aanbevelings aan die Kabinet voorgele wat tot die 
implementering van die Wvsiqingswet op die Bevorderinq van Plaaslike 
Owerheidsaangeleenthede, 1985 (Wet no. 110 van 1985) gelei het. 
Ingevolge hierdie Wet word daar vir die dewolusie van bevoegdhede na 
die Kleurling en Indier bestuurs- en buurtsakekomitees voorsiening 
gemaak. Bevoegdhede soos byvoorbeeld die verkoop of verhuur van 
wonings, die toekenning van studiebeurse en die verhuur van munisipale 
winkels kan ingevolge die bovermelde Wet aan die betrokke bestuurs- en 
buurtsakekomitees gedewolueer word. Daar word sodoende verseker dat 
die bovermelde komitees grater seggenskap kry in sake wat hul gemeen
skappe raak en word verhoudinge tussen die bovermelde komitees en 
Blanke plaaslike owerheidsinstellings bevorder. Die selfbeskikkings
reg van elke bevolkingsgroep, soos in die Grondwet uiteengesit, word 
so deur die Wysiqinqswet op die Bevorderinq van Plaaslike Owerheids
aangeleenthede, 1985 (Wet no. 110 van 1985) aangespreek. (Bestuurs- en 
Buurtsakekomitee Regulasies 1988:33-41; Koordinerende Raad 1987a:l0; 
Suid-Afrika 1985a:Artikel 17B; Suid-Afrika 1985b:Artikel 5) 

Uit die voorafgaande kan afgelei word dat die Koordinerende Raad 'n 
belangrike en suksesvolle rol in die koordinering van plaaslike 
owerheidsbeleid gespeel het. Die Koordinerende Raad het aanbevelings 
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aan die Kabinet gemaak wat in spesifieke parlementere wetgewing 
manifesteer het en wat byvoorbeeld tot die implementering van konsti
tusionele beleid aanleiding gegee het. Die behoeftes, wat in die 
konstitusionele omgewing ge1dentifiseer is, is dus so effektief 
gekoordineer en bevredig. 

5.3.2 Statutere beleid 

Statutere beleid word onder andere bepaal deur parlementere wette. 
Bepalings in die Wet op Streeksdiensterade, 1985 (Wet no. 109 van 
1985) skep byvoorbeeld 'n statutere raamwerk vir die implementering 
van statutere beleid. Die Wet bepaal ingevolge artikel 3(2)(a) dat 
algemene sake funksies soos die lewering van water, wat voorheen 
byvoorbeeld deur die afdelingsrade in die landelike gebiede voorsien 
is, na die betrokke streeksdiensterade oorgeplaas word. As gevolg van 
hierdie bepaling het die Koordinerende Raad onderneem om ondersoek in 
te stel of plaaslike owerheidsinstellings, soos afdelingsrade, 
enigsins 'n bestaansreg saam met streeksdiensterade het en nie moont-
1 i k afgeskaf kan word nie. Hierdie ondersoek het daartoe gelei dat 
die Kabinet op aanbeveling van die Koordinerende Raad die Wet op die 
Afskaffinq van Ontwikkelinqsliqgame, 1986 (Wet no. 75 van 1986) 
aangeneem het. 

lngevolge die bepalings van die Wet op die Afskaffing van Ontwikke
lingsliggame, 1986 (Wet no. 75 van 1986) en voortspruitend uit die 
aanbevelings van die Koordinerende Raad word bepaal dat die afdelings
rade in die Kaap, die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van 
Buitestedelike Gebiede en die ontwikkelingsrade in al vier die pro
vinsies, afgeskaf moet word. Die Raad op Ontwikkeling en Dienste in 
Natal is nie ingevolge bovermelde Wet afgeskaf nie omdat streeks
diensterade nie in Natal ingestel is nie. Die lewering van dienste 
aan landelike gebiede in Natal sou dus nog steeds deur bovermelde Raad 
waargeneem word. In die geval van die ander drie provinsies is alle 
funksies, wat op die lewering van dienste aan landelike gebiede 
betrekking het, ingevolge die bovermelde Wet aan streeksdiensterade 
oorgedra. Die Koordinerende Raad verseker sodoende dat funksies en 
dienste, wat byvoorbeeld oorspronklik deur afdelingsrade gelewer is, 
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nie gedupliseer word nie. Die Koordinerende Raad het gevolglik 
bygedra om statutere beleid te koordineer waardeur landelike gebiede 
op 'n effektiewe en gekoordineerde 
(Kleynhans 1992; Koordinerende 
1985a:Artikel 3(2)(a)) 

wyse 
Raad 

van dienste 
1987a:l2-14; 

voorsien is. 
Suid-Afrika 

Verdere statutere beleid, wat weens die werksaamhede van die Koordi
nerende Raad deur die Kabinet ge1mplementeer is en wat daarop wys dat 
die Ko6rdinerende Raad daarin geslaag het om plaaslike owerheidsbeleid 
te ko6rdineer, is die Wysigingswet op Burgerlike Beskerming, 1990 (Wet 
no. 82 van 1990). Ingevolge die bovermelde Wet word daar voorsiening 
gemaak dat die Minister van Mannekrag en van Plaaslike Regering en 
Nasionale Behuising sekere funksies aan 'n provinsiale administrateur 
kan opdra om dit namens die Minister uit te voer indien die Minister 
op 'n spesifieke stadium nie self sodanige funksie kan uitvoer nie. 
'n Provinsiale administrateur kan byvoorbeeld voortaan namens die 
Minister 'n ramptoestand afkondig en kan ook fondse aanwend wat vir 
die uitvoering van die beskermingsfunksie benodig word. Hierdeur word 
verseker dat die beskermingsfunksie deurlopend aan gemeenskappe, binne 
die munisipale grense, voorsien word. Die Koordinerende Raad dra so 
by om parlementere wetgewing te koordineer en samewerkingsreelings te 
tref waardeur die burgerlike beskermingsfunksie, wat aan die gemeen
skap gelewer word, doeltreffend uitgevoer kan word ten einde orde 
binne die gemeenskap te verhoog. (Koordinerende Raad 1990a:6; Snyman 
1992) 

5.3.3 Politieke beleid 

Die politieke omgewing skep binne plaaslike owerhede 'n raamwerk vir 
politieke partye, soos onder meer die Nasionale Party en belangegroepe 
soos die Verenigde Munisipale Bestuur van Suid-Afrika, waarbinne die 
belange van gemeenskappe bevorder kan word (Adlem 1982:76-78; Kotze, 
Bekker, van Straaten, Fourie & Geldenhuys 1985:54,55). Binne die 
bovermelde raamwerk verteenwoordig die politieke partye en belange
groepe sekere waardes van die gemeenskap wat 'n invloed op die ko6r
dinering van politieke beleid het (kyk par. 3.2.3 opp. 43). 
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Die rol van die Koordinerende Raad ten opsigte van die koordinering 
van politieke beleid wat in parlementere wetgewing manifesteer het, 
soos dit in die waardes van politieke partye en belangegroepe tot 
uiting kom, sal vervolgens bespreek word. 

5.3.3.1 Politieke partye 

Na aanleiding van die behoefte van munisipale kiesers om voor munisi
pale verkiesings te stem en wat deur die Nasionale Party ge1dentifi
seer is, het die Koordinerende Raad werksaamhede in die verband 
onderneem wat tot die implementering van politieke beleid aanleiding 
gegee het. Voortspruitend hieruit is die Wet op Voorafstemme vir 
Verkiesinq van Lede van Plaaslike Owerheidsliggame, 1988 (Wet no. 94 
van 1988) ge1mplementeer. (Jacobs 1992) 

Ingevolge bovermelde Wet kan enige persoon, wat as munisipale kieser 
kwalifiseer, voor die munisipale verkiesingsdag stem. Voorsiening 
word sodoende gemaak dat kiesers, wat byvoorbeeld ver van die stembus 
woon of wat moontlik as gevolg van intimidasie nie betyds kan stem 
nie, vooraf stem. Die Wet op Voorafstemme vir Verkiesinq van lede van 
Plaaslike Owerheidsliqqame, 1988 (Wet no. 94 van 1988) maak ook vir 
verdere administratiewe bepalings voorsiening waardeur die effektiewe 
koordinering van verkiesingsreelings tydens voorafstemming bevorder 
word. Die plek en tyd van stemming word byvoorbeeld deur die Wet 
gereel. Hierbenewens maak die Wet ook vir die aanstelling van ver
kiesingsbeamptes, soos die kiesbeampte en spesiale agente, voorsiening 
wat tydens die stemdag verkiesingsreelings moet koordineer en orden. 
(Koordinerende Raad 1989:7,8; Suid-Afrika 1988c:Artikel 2) 

Bepalings in plaaslike bestuursordonnansies bied ook 'n politieke 
raamwerk waarbinne die Nasionale Party die werksaamhede van die 
Koordinerende Raad be1nvloed. Daar is reeds in hoofstuk drie aange
toon dat daar verskeie bepalings in die Ordonnansie op Plaaslike 
Owerhede, 1974 (Ordonnansie no. 25 van 1974) van Natal, Ordonnansie op 
Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie no. 17 van 1939) van Transvaal, 
Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1962 (Ordonnansie no. 8 van 1962) 
van die Oranje Vrystaat en die Munisipale Ordonnansie, 1974 (Ordon
nansie no. 20 van 1974) van die Kaap was wat nie, ten opsigte van 
kieskwalifikasies, eenvormig was nie. 
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Na aanleiding van inisiatiewe van die Nasionale Party, om eenvormige 
reelings ten opsigte van kieskwalifikasies te implementeer en 'n 
ondersoek wat die Koordinerende Raad in die verband onderneem het, is 
die Wet op Stemreg vir Plaaslike Owerheidsliqqame, 1984 (Wet no. 117 
van 1984) deur die Kabinet gepromulgeer. Hierdie Wet bepaal byvoor
beeld dat 'n eenvormige metode in al vier provinsies gebruik moet word 
wanneer die hoeveelheid kiesers per kiesafdeling bepaal word. lnge
volge die Wet op Stemreq vir Plaaslike Owerheidsliqgame, 1984 (Wet no. 
117 van 1984) word oak voorsiening gemaak vir eenvormige kieskwalifi
kasies van kiesers en word die geleentheid geskep dat kiesers wat aan 
die kieskwalifikasies voldoen as kiesers mag registreer. Die Koordi
nerende Raad het sodoende nie net gepoog om werksaamhede van plaaslike 
owerheidsinstellings binne die politieke raamwerk beter te reel en 
meer effektief te koordineer nie maar het inderdaad daarin geslaag dat 
parlementere wetgewing in die verband gepromulgeer word. (Koordine
rende Raad 1984a:6-13; Staatkundige Ontwikkeling 1985:19) 

5.3.3.2 Belangegroepe 

Behoeftes wat by 'n belangegroep ontstaan het kan oak as politieke 
beleid ge1mplementeer word (kyk par. 3.2.3.2 opp. 48). Die Koordine
rende Raad identifiseer hierdie behoeftes in die politieke omgewing en 
onderneem werksaamhede waardeur die geYdentifiseerde behoeftes be
vredig kan word. So bevorder die Koordinerende Raad die koordinering 
van politieke beleid. Die Instituut vir Munisipale Tesouriers en 
Rekenmeesters van Suidelike Afrika, Instituut van Stadsklerke van 
Suidelike Afrika en die Verenigde Munisipale Bestuur van Suid-Afrika 
is, soos genoem, voorbeelde van belangegroepe wat binne die raamwerk 
van die politieke omgewing die werksaamhede van die Koordinerende Raad 
be1nvloed. Die beleid wat sodoende deur die Koordinerende Raad 
gekoordineer is, word vervolgens bespreek. 

Voortspruitend uit die behoefte dat die beroep van munisipale tesou
riers en rekenmeesters professionele erkenning moet kry en na 'n 
ondersoek wat die Koordinerende Raad in die verband onderneem het, het 
die Kabinet die Wet op Munisipale Rekenmeesters, 1988 (Wet no. 21 van 
1988) gepromulgeer. Bovermelde Wet maak daarvoor voorsiening dat 
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munisipale rekenmeesters en tesouriers professionele status verkry en 
dat die Raad vir Munisipale Rekenmeesters ingestel word. Hierdie Raad 
het ingevolge die Wet die bevoegdheid om dissipliner op te tree indien 
'n rekenmeester of tesourier aan wangedrag skuldig bevind word. Die 
Raad vir Munisipale Rekenmeesters kan byvoorbeeld ingevolge die Wet 
verhoed dat 'n persoon werksaamhede van 'n munisipale tesourier of 
rekenmeester verrig as sodanige persoon nie as tesourier of reken
meester geregistreer is nie. Hierbenewens maak die Wet op Munisipale 
Rekenmeesters, 1988 (Wet no. 21 van 1988) oak voorsiening vir die 
registrasie van 'n persoon wat nag nie as professionele tesourier of 
rekenmeester geregistreer is nie. Die Wet maak ook voorsiening dat 
munisipale tesouriers en rekenmeesters in verskillende kategoriee 
geregistreer word. Hierdie kategoriee word ooreenkomstig die toepas-
1 ike kwalifikasies, waaroor munisipale tesouriers en rekenmeesters 
beskik, bepaal. (Meyer 1988:59) 

Uit die voorafgaande bespreking blyk dit dat die implementering van 
die Wet op Munisipale Rekenmeesters, 1988 (Wet no. 21 van 1988) tot 
die bevordering van die professionele status van munisipale tesouriers 
en rekenmeesters aanleiding gee. Plaaslike owerheidswerksaamhede, wat 
die Koordinerende Raad in die bovermelde verband onderneem het en 
aanbevelings wat aan die Kabinet voorgele is, het meegehelp om 
reelings in bovermelde verband te koordineer deurdat spesifieke 
wetgewing in die verband gepromulgeer en ge1mplementeer is. 

Na aanleiding van 'n verdere ondersoek van die Koordinerende Raad is 
aanbevelings aan die Kabinet voorgele wat tot die implementering van 
die Wet op die Beroep van Stadsklerke, 1988 (Wet no. 75 van 1988) 
aanleiding gegee het. Hierdie Wet skep eenvormige maatreels waardeur 
die registrasie van stadsklerke beter gekoordineer kan word. Die Raad 
vir Stadsklerke is byvoorbeeld ingevolge die Wet aangestel om aange
leenthede soos die besoldiging en toelaes van stadsklerke te beheer en 
te koordineer. Ingevolge die Wet word riglyne vir die akademiese 
kwalifikasies van professionele stadsklerke neergele en word bepaal 
dat stadsklerke aan sodanige kwalifikasies moet voldoen alvorens hulle 
as professionele stadsklerke geregi;treer kan word. Hierbenewens maak 
die Wet op die Beroep van Stadsklerke, 1988 (Wet no. 75 van 1988) ook 



99 

voorsiening vir tugmaatreels wanneer 'n geregistreerde stadsklerk aan 
wangedrag skuldig bevind word. (Koordinerende Raad 1987a:9; Koordine
rende Raad 1989:8) 

Uit die voorafgaande reelings blyk dit dat die Koordinerende Raad 
plaaslike owerheidswerksaamhede onderneem het wat, binne die raamwerk 
van die politieke omgewing, tot die bevordering van die professionele 
status van stadsklerke aanleiding gegee het. Die bepalings wat in die 
Wet op die Beroep van Stadsklerke, 1988 (Wet no. 75 van 1988) uiteen
gesit is, is 'n bevestiging van die doelstellings van die Koordine
rende Raad, naamlik om plaaslike owerheidsbeleid te bevorder wat tot 
gekoordineerde plaaslike owerheidsaangeleenthede aanleiding gee. 

'n Verdere belangegroep wat die plaaslike owerheidswerksaamhede van 
die Koordinerende Raad be1nvloed het en tot die implementering van 
plaaslike owerheidsbeleid in die vorm van parlementere wetgewing 
aanleiding gegee het, is die Verenigde Munisipale Bestuur van 
Suid-Afrika. Die behoefte aan eenvormige maatreels vir die 
besoldiging van stadsklerke asook die behoefte aan maatreels 
waarvolgens munisipale raadslede aan 'n pensioenfonds kan behoort, is 
deur die Verenigde Munisipale Bestuur van Suid-Afrika ge1dentifiseer. 
Die Koordinerende Raad het via die Verenigde Munisipale Bestuur van 
Suid-Afrika hierdie behoeftes as toevoere vanuit die politieke 
omgewing ge1dentifiseer en verwerk ten einde so tot die koordinering 
van plaaslike owerheidsbeleid byte dra. (Jacobs 1992) 

Voortspruitend uit aanbevelings wat die Koordinerende Raad in 
bovermelde verband aan die Kabinet voorgele het, is die Wet op die 
Besoldiging van Stadsklerke, 1984 (Wet no. 115 van 1984) en die Wet op 
Pensioenvoordele vir Raadslede van Plaaslike Owerhede, 1987 (Wet no. 
105 van 1987) ge1mplementeer. Hierdie twee wette sal vervolgens 
volledigheidshalwe bespreek word. (Jacobs 1992; Koordinerende Raad 
1988:4) 

Eersgenoemde Wet maak daarvoor voorsiening dat die maatreels ten 
opsigte van die besoldiging van stadsklerke eenvormig is en bepaal ook 
wat die maksimum perke van besoldigingspakkette van stadsklerke mag 
wees. Ingevolge die bepalings van die Wet word plaaslike owerhede 
volgens 'n eenvormige formule in grade van een tot vyftien ingedeel. 
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Hierdie gradering sal bepaal wat die totale besoldigingspakket van 'n 
stadsklerk behoort te wees. So word verseker dat alle stadsklerke 
volgens eenvormige norme en standaarde besoldig word. Die Wet maak 
ook vir die instelling van die Raad op die Besoldiging en Diensvoor
dele van Stadsklerke voorsiening om die werksaamhede, soos dit in die 
Wet voorgeskryf word, uit te voer en te koordineer. 
byvoorbeeld toesig hou dat besoldigingsperke van 

Die Raad moet 
stadsklerke nie 

oorskry word nie en dat besoldigingstandaarde deurgaans eenvormig is. 
Die Koordinerende Raad dra hierdeur onder meer daartoe by om die 
werksaamhede, wat met die besoldiging van stadsklerke verband hou, 
meer effektief te koordineer. Sodoende word verseker dat werksaamhede 
wat met die besoldiging van stadsklerke verband hou op 'n professio
nele wyse hanteer word en word die belange van stadsklerke beskerm en 
bevorder. (Jacobs 1992; Koordinerende Raad 1988:5; Suid-Afrika 
1984a:Artikel 2) 

Die Wet op Pensioenvoordele vir Raadslede van Plaaslike Owerhede, 1987 
(Wet no. 105 van 1987) is nag 'n voorbeeld waar die Verenigde Munisi
pale Bestuur van Suid-Afrika as 'n belangegroep, 'n politieke omgewing 
geskep het vanwaar die Koordinerende Raad toevoere ontvang het wat tot 
die koordinering van beleid gelei het. Hierdie Wet is deur die 
Kabinet aangeneem nadat die Koordinerende Raad via die Verenigde 
Munisipale Bestuur van Suid-Afrika die behoefte aan 'n pensioenfonds 
vir munisipale raadslede ge1dentifiseer het. Aanbevelings in die 
verband is aan die Kabinet voorgele wat, aan die hand van parlementere 
wetgewing, tot die effektiewe koordinering van pensioenaangeleenthede 
van raadslede sou lei. Ingevolge die bovermelde Wet mag 'n plaaslike 
owerheidsinstelling byvoorbeeld 'n pensioenfonds vir raadslede instel 
en mag afhanklikes van raadslede oak uit die pensioenfonds voordeel 
trek. Die Wet op Pensioenvoordele vir Raadslede van Plaaslike Ower
hede, 1987 (Wet no. 105 van 1987) le oak bepalings neer waarvolgens 
die instelling van en bydraes tot sodanige pensioenfonds gekoordineer 
moet word. Verdere bepalings van die Wet maak daarvoor voorsiening 
dat plaaslike owerheidsinstellings self die pensioenfonds kan admini
streer, beheer en in stand hou. Die Koordinerende Raad dra sodoende 
by om, aan die hand van parlementere wetgewing, pensioenaangeleenthede 
van raadslede van plaaslike owerheidsinstellings meer effektief te 
koordineer. (Koordinerende Raad 1988:4) 
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Uit die voorafgaande kan afgelei word dat die Koordinerende Raad 'n 
belangrike rol binne die politieke omgewing speel. Soos hierbo 
vermeld bevorder die Koordinerende Raad byvoorbeeld die implementering 
van parlementere wetgewing waardeur die behoeftes van politieke 
partye, soos die Nasionale Party en belangegroepe soos die Verenigde 
Munisipale Bestuur van Suid-Afrika, bevredig word. Die proses waar
volgens parlementere wetgewing ge1nisieer en later ge1mplementeer 
word, word sodoende meer sinvol en doeltreffend deur die Koordinerende 
Raad gekoordineer. 

5.3.4 Ekonomiese beleid 

Binne die raamwerk van die ekonomiese omgewing het die Koordinerende 
Raad die behoefte aan kriteria vir lewensvatbare plaaslike owerheids
instellings, lewering van dienste en addisionele inkomstebronne vir 
die lewering van infrastruktuurdienste ge1dentifiseer. Hierdie 
behoeftes het tot gevolg gehad dat die Koordinerende Raad werksaamhede 
onderneem het wat tot die implementering van parlementere wetgewing 
aanleiding gegee het. Die betrokke wetgewing word vervolgens be
spreek. Daar sal ook aangetoon word hoe plaaslike owerheidsbeleid tot 
die bevordering van die ekonomiese welsyn van die gemeenskap lei. 

5.3.4.1 Kriteria vir lewensvatbare plaaslike owerheidsinstellings 

Die Koordinerende Raad het die behoefte aan kriteria ge1dentifiseer 
waarvolgens bepaal kan word of nuwe en bestaande plaaslike owerheids
instellings ekonomies lewensvatbaar is of nie. Voortspruitend uit 'n 
ondersoek wat deur die Koordinerende Raad in die verband onderneem is 
en wat reeds in hoofstuk drie bespreek is, het die Kabinet op aanbe
vel ing van die Koordinerende Raad die Wysiqinqswet op die Bevorderinq 
van Plaaslike Owerheidsaanqeleenthede, 1984 (Wet no. 116 van 1984) 
gepromulgeer. lngevolge artikel 2 van die bovermelde Wet word daar 'n 
nuwe artikel 17(A) in die bestaande Wet op die Bevorderinq van Plaas-
1 ike Owerheidsaangeleenthede, 1983 (Wet no. 91 van 1983) ingevoeg 
waardeur reelings gekoordineer kan word wat met die bepaling van 
ekonomies lewensvatbare plaaslike owerheidsinstellings verband hou. 
(Jacobs 1992) 
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Bovermelde invoeging tot die Wet op die Bevorderinq van Plaaslike 
Owerheidsaangeleenthede, 1983 (Wet no. 91 van 1983), wat deur die 
Koordinerende Raad ge1nisieer is, stel 'n administrateur van 'n 
provinsie in staat om kriteria op te stel waardeur vasgestel kan word 
of nuwe en bestaande plaaslike owerheidsinstellings ekonomies lewens
vatbaar is en onafhanklik kan funksioneer. Hierdie kriteria bepaal 
byvoorbeeld die minimum standaard waaraan basiese dienste soos water, 
elektrisiteit asook die voorsiening van paaie moet voldoen alvorens 'n 
plaaslike owerheidsinstelling as ekonomies lewensvatbaar beskou kan 
word. lngevolge die bogenoemde kriteria moet faktore soos bestaande 
grondgebruike, bevolkingsdigtheid, moontlike toekomstige uitbreidings 
en die topografie van die regsgebied van 'n plaaslike owerheidsinstel
ling ook in ag geneem word ten einde vas te stel of sodanige plaaslike 
owerheidsinstelling in staat sal wees om self infrastruktuurdienste 
aan die gemeenskap te voorsien. Uit die voorafgaande kan afgelei word 
dat die Koordinerende Raad bydra om parlementere wetgewing te inisieer 
wat tot die effektiewe uitvoering en koordinering van plaaslike 
owerheidswerksaamhede lei. Die Koordinerende Raad dra sodoende by om 
die algemene welsyn van die gemeenskappe van plaaslike 
owerheidsinstellings te bevorder. (Jacobs 1992; Koordinerende Raad 
1987a:5,6; Staatkundige Ontwikkeling 1985:20; Suid-Afrika 
1983b:Artikel 17A) 

5.3.4.2 Lewering van dienste aan plaaslike owerheidsinstellings 

Die Koordinerende Raad het plaaslike owerheidswerksaamhede onderneem 
wat tot die effektiewe en gekoordineerde lewering van dienste aan 
plaaslike owerheidsinstellings aanleiding gegee het. Aanbevelings wat 
in hierdie verband deur die Koordinerende Raad aan die Kabinet voor
gele is en wat in hoofstuk drie bespreek is, het direk tot die imple
mentering van die Wet op Streeksdiensterade, 1985 (Wet no. 109 van 
1985) gelei. (Staatkundige Ontwikkeling 1986:10) 

Bovermelde Wet maak onder meer vir die instelling van streeksdienste
rade voorsiening. Streeksdiensterade kan as meerdoelige plaaslike 
owerheidsinstellings omskryf word wat grootmaatdienste soos water, 
elektrisiteit en riolering aan die betrokke plaaslike owerheidsinstel
lings, wat binne die regsgebied van 'n streeksdiensteraad gelee is, 
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voorsien. Ingevolge die Wet is een van die oogmerke van streeksdiens
terade om bovermelde dienste so goedkoop en gekoordineerd as moontlik 
aan die betrokke plaaslike owerheidsinstellings te lewer. Streeks
diensterade koordineer dus nie net die werksaamhede wat van algemene 
belang vir plaaslike owerheidsinstellings is nie, maar verseker ook 
dat grootmaatdienste so goedkoop as moontlik aan die betrokke plaas
like owerheidsinstellings gelewer word. Aangesien die bovermelde Wet 
hoofsaaklik·ge1mplementeer is weens voorstelle wat deur die Koordine
rende Raad aan die Kabinet voorgele is, kan die afleiding gemaak word 
dat die Koordinerende Raad tot die koordinering van sodanige parle
mentere wetgewing bygedra het. Die Koordinerende Raad dra verder by 
dat dienslewering aan plaaslike owerheidsinstellings meer gekoordi
neerd en effektief plaasvind en word 'n bydrae gelewer om die ekono
miese welvaart van plaaslike owerheidsinstellings, met behulp van 
ekonomiese beleid, te bevorder. (Inligtingsdokument [s.j.]:5,6) 

5.3.4.3 Addisionele inkomstebronne vir die lewering van 
infrastruktuurdienste 

Heelwat plaaslike owerheidsinstellings is ekonomies nie sterk genoeg 
om self infrastruktuurdienste aan hulle gemeenskappe te lewer nie, 
daarom het die Koordinerende Raad die behoefte aan addisionele inkom
stebronne ge1dentifiseer aan die hand waarvan streeksdiensterade op 'n 
regionale grondslag hierdie gemeenskappe kan help. Voortspruitend 
uit voorstelle wat die Koordinerende Raad in die verband aan die 
Kabinet voorgele het, het die Kabinet 'n bepaling in die Wet op 
Streeksdiensterade, 1985 (Wet no. 109 van 1985) goedgekeur. Ingevolge 
artikel 12 van die Wet kan streeksdiensterade twee soorte heffings 
instel ten einde as addisionele inkomstebronne te dien. Hierdie 
inkomstebronne behels 'n streeksdiensteheffing en 'n streeksvesti
gingsheffing. Die streeksdiensteheffing word ingevolge die Wet deur 
die betrokke streeksdiensteraad van elke werkgewer gehef wat werkne
mers binne die streeksdiensteraadgebied in diens het. Die streeks
vestigingsheffing word van 'n persoon gehef wat 'n onderneming binne 
die betrokke streeksdiensteraadgebied bedryf. Ingevolge die bepalings 
van die bovermelde Wet kan streeksdiensterade die inkomste wat uit die 
bogenoemde heffings gegenereer word, aanwend om infrastruktuurdienste 
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van plaaslike owerheidsinstellings volgens prioriteit in stand te hou 
en te verbeter. Daar word sodoende verseker dat die instandhouding en 
voorsiening van infrastruktuurdienste deurlopend en gekoordineerd 
plaasvind en verder word die algemene welsyn van gemeenskappe bevor
der. (Koordinerende Raad 1984a:26,27; Suid-Afrika 1985a:Artikel 12) 

Bovermelde Wet het tot stand gekom omdat die Koordinerende Raad 
aanbevelings in die verband aan die Kabinet voorgele het. Verskeie 
streeksdiensterade, wat reeds ingestel is, verskaf ooreenkomstig die 
bovermelde Wet hulp aan plaaslike owerheidsinstellings om infrastruk
tuurdienste te verbeter en in stand te hou. Hieruit kan afgelei word 
dat die Koordinerende Raad bygedra het om parlementere wetgewing, ten 
opsigte van die voorsiening van addisionele inkomstebronne, te koor
dineer. 

5.3.5 Ruimtelik/demografiese beleid 

Soos reeds in hoofstuk drie verduidelik, word die ruimtelike omgewing 
onder meer deur faktore soos die voorkoms van riviere en heuwels 
be1nvloed terwyl die bevolkingsdigtheid en verspreiding van mense 
byvoorbeeld 'n invloed op die demografiese omgewing het. Die ruimte-
1 ike omgewing word egter deur die demografiese omgewing be1nvloed 
{kyk. par. 3.2.5 op p. 57), daarom het die Koordinerende Raad werk
saamhede onderneem wat tot die implementering van parlementere wet
gewing aanleiding gegee het waardeur die bovermelde omgewings georden 
en gekoordineer kon word. Die ruimtelik/demografiese omgewing speel 
dus gesamentlik 'n belangrike rol ten einde te bepaal of regsgebiede 
van plaaslike owerheidsinstellings byvoorbeeld op 'n gekoordineerde 
wyse afgebaken kan word. Voortspruitend uit die behoefte van die 
Koordinerende Raad om die ruimtelik/demografiese omgewing van plaas
like owerheidsinstellings te orden en 'n ondersoek wat deur die Raad 
in die verband onderneem is, het die Kabinet die Wysiqinqswet op die 
Bevorderinq van Plaaslike Owerheidsaanqeleenthede, 1985 (Wet no. 110 
van 1985) goedgekeur. (Jacobs 1992) 

Bovermelde Wet maak onder andere voorsiening dat die Afbakeningsraad 
ingestel word om reelings te koordineer wat met die afbakening van die 
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regsgebiede van plaaslike owerheidsinstellings verband hou. Ingevolge 
die Wet kan die Afbakeningsraad vasstel of dit wenslik is om die 
regsgebiede van plaaslike owerheidsinstellings af te baken al dan nie. 
Ingevolge die Wet moet die Afbakeningsraad byvoorbeeld faktore soos 
die bevolkingsdigtheid van gemeenskappe binne munisipale grense, 
geografiese ligging van 'n munisipale gebied en die topografie van die 
betrokke munisipale gebied ondersoek voordat 'n regsgebied van 'n 
plaaslike owerheidsinstelling afgebaken kan word. Deur hierdie 
faktore tydens die afbakening van regsgebiede van plaaslike owerheids
instell ings in ag te neem, kan die Afbakeningsraad sy funksies gekoor
dineerd en effektief uitvoer. Uit die voorafgaande kan afgelei word 
dat die Koordinerende Raad 'n betekenisvolle bydra lewer ten einde te 
verseker dat die ruimtelik/demografiese omgewing, waarbinne plaaslike 
owerheidsinstellings funksioneer, ordelik en gekoordineerd ontwikkel 
word. (Suid-Afrika 1983b:Artikel 7A,7F) 

Uit die voorafgaande bespreking oar parlementere wetgewing wat deur 
die Koordinerende Raad ge1nisieer is en in die onderskeie munisipale 
omgewings ge1mplementeer is, kan afgelei word dat die Koordinerende 
Raad inderdaad daarin geslaag het om werksaamhede te onderneem waar
volgens wetgewing effektief gekoordineer is. Die suksesvolle imple
mentering en terugkoppeling van wetgewing kan egter in ge1soleerde 
gevalle deur bepaalde aspekte be1nvloed word en sal in die volgende 
rubriek bespreek word. Daardeur sal die aspekte, wat moontlik die 
suksesse van die Koordinerende Raad as koordineerder van parlementere 
wetgewing kan be1nvloed, opgehelder word. 

5.4 Aspekte wat die terugkoppeling en implementering van plaaslike 
owerheidsbeleid kan be1nvloed 

Die sukses van die Koordinerende Raad as koordineerder van plaaslike 
owerheidsbeleid word gemeet aan die Raad se vermoe om behoeftes 
akkuraat vanuit die eksterne munisipale omgewing te identifiseer, 
sinvol te verwerk en daarna effektief na die vermelde omgewing terug 
te voer waar dit as parlementere wetgewing ge1mplementeer word. In 
die voorafgaande rubriek (kyk par. 5.3 op p. 91) is daar reeds aange
dui dat werksaamhede van die Koordinerende Raad tot die suksesvolle 
implementering van parlementere wetgewing aanleiding gegee het. 
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Hieruit kan afgelei word dat die Koordinerende Raad in sy doelwit 
geslaag het, naamlik om plaaslike owerheidsbeleid te koordineer wat 
tot gekoordineerde plaaslike owerheidswerksaamhede aanleiding gee. 
Daar is egter enkele gevalle waar die Koordinerende Raad, in soverre 
dit die implementering van parlementere wetgewing betref, nie in sy 
doelwit geslaag het nie en waar die sukses van die Koordinerende Raad 
deur bepaalde aspekte be1nvloed is. 

Volgens Adlem (1986:123-127) sluit hierdie aspekte eerstens die 
tydsduur vir doelwitrealisering in. Dit behels dat die suksesvolle 
terugkoppeling en implementering van plaaslike owerheidsbeleid be1n
vloed kan word deur die tyd wat dit neem om 'n behoefte in die 
eksterne munisipale omgewing te identifiseer, te verwerk en as parle
mentere wetgewing deur die Kabinet goedgekeur te kry. Tweedens kan 
die terugkoppelingsfase, wat die terugkoppeling van parlementere 
wetgewing vanaf die afvoerfase na die eksterne munisipale omgewing 
behels, ook die suksesvolle terugkoppeling en implementering van 
beleid be1nvloed. Die ideaal is byvoorbeeld dat beleid onmiddellik 
vanaf die afvoerfase, as parlementere wetgewing, na die eksterne 
munisipale omgewing teruggekoppel word. Tydens die terugkoppelings
fase kan die onmiddellike terugkoppeling van beleid egter deur be
paalde omstandighede be1nvloed word. Hierdie aangeleentheid sal 
bespreek word ten einde vas te stel in welke mate dit 'n invloed op 
die terugkoppeling en implementering van plaaslike owerheidsbeleid 
het. Derdens kan die graad van ontwikkeling van die gemeenskap in die 
eksterne munisipale omgewing ook die suksesvolle terugkoppeling en 
implementering van parlementere wetgewing be1nvloed. Die graad van 
ontwikkeling van 'n gemeenskap kan byvoorbeeld bepaal of parlementere 
wetgewing nog aan die behoeftes van die betrokke gemeenskap voldoen. 
Die gemeenskap kan byvoorbeeld so ontwikkel het dat nuwe behoeftes 
ontstaan wat nie meer deur die oorspronklike parlementere wetgewing 
bevredig kan word nie. Dit kan weer daartoe aanleiding gee dat nuwe 
wetgewing gekoordineer moet word en dat dit in die plek van die 
oorspronklike wetgewing ge1mplementeer word. Bovermelde drie aspekte 
word bespreek en daaruit sal enkele aanbevelings in hoofstuk ses 
gemaak word waardeur plaaslike owerheidswerksaamhede van die Koordi
nerende Raad, in soverre dit die koordinering van wetgewing betref, 
bevorder kan word. 
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5.4.l Tydsduur vir doelwitrealisering 

Die tydsduur vir doelwitrealisering verwys na die tyd wat dit die 
Koordinerende Raad kan neem om 'n behoefte vanuit die eksterne munisi
pale omgewing te identifiseer en in plaaslike owerheidsbeleid te 
verwerk totdat dit as parlementere wetgewing goedgekeur is. Die 
ideaal is om behoeftes wat uit die eksterne munisipale omgewing 
ge1dentifiseer is so gou as moontlik in parlementere wetgewing te 
verwerk. Dit behels dat die Koordinerende Raad effektiewe en doel
treffende metodes moet aanwend ten einde te verseker dat die tydsduur 
vir doelwitrealisering nie te lank duur nie. Die Koordinerende Raad 
gebruik byvoorbeeld sy komitees om ondersoek in te stel na behoeftes 
wat in die eksterne munisipale omgewing ontstaan en maak verder ook 
van koordineringshulpmiddele soos vergaderings en verslae gebruik in 
'n poging om die tydsduur vir doelwitrealisering so kort as moontlik 
te hou en om werksaamhede wat daarmee verband hou so doeltreffend en 
effektief as moontlik te koordineer. Die Koordinerende Raad moet ook 
die behoeftes vanuit die eksterne munisipale omgewing korrek interpre
teer ten einde te verseker dat plaaslike owerheidsbeleid so gou 
moontlik as parlementere wetgewing aanvaar word. Indien 'n behoefte 
verkeerd ge1nterpreteer word, kan dit 'n vertragende effek op die 
tydsduur vir doelwitrealisering he. Die verkeerde interpretasie van 
'n behoefte in die eksterne munisipale omgewing kan byvoorbeeld 
daartoe lei dat beoogde plaaslike owerheidsbeleid nie goedgekeur of 
aanvaar word nie. (Adlem 1986:123,124) 

Die Koordinerende Raad het byvoorbeeld 'n ondersoekkomitee, bekend as 
die Komitee van Ondersoek na 'n Stelsel van Plaaslike Reqerinq vir 
Suid-Afrika, ingestel om ondersoek in te stel na die moontlike imple
mentering van 'n eenvormige plaaslike owerheidstelsel vir al die 
bevolkingsgroepe in Suid-Afrika. Die werksaamhede van hierdie Komitee 
is reeds in hoofstuk drie bespreek. Die oogmerk van die Koordinerende 
Raad met die ondersoek was om voorstelle aan die Kabinet voor te le 
wat tot die implementering van eenvormige plaaslike owerheidsbeleid 
sou lei. Die Koordinerende Raad het egter nagelaat om ondersoek in te 
stel na die moontlikheid dat 'n ander instelling soos die Kabinet, 
reeds met 'n soortgelyke ondersoek besig is. Voorstelle wat in die 
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verband aan die Kabinet voorgele is, is gevolglik slegs in beginsel 
goedgekeur en is nie as parlementere wetgewing aanvaar of goedgekeur 
nie juis omdat die Kabinet met soortgelyke ondersoeke besig was. 
(Thornhill 1992) 

Die goedkeuring en implementering van plaaslike owerheidsbeleid, soos 
dit deur die Koordinerende Raad ten opsigte van die bovermelde onder
soek in die vooruitsig gestel is, het dus nie gerealiseer nie. Die 
Koordinerende Raad het in hierdie verband dus nie daarin geslaag om 
plaaslike owerheidsbeleid effektief te koordineer nie. 

Die tydsduur vir doelwitrealisering kan ook be1nvloed word wanneer 
deelnemers tydens die verwerkingsproses nie eenstemmigheid oor die 
inhoud van 'n voorgestelde wetsontwerp kan bereik nie. So byvoorbeeld 
het lede van die Parlement nie eenstemmigheid oor die inhoud van die 
voorgestelde Wet op Pensioenvoordele vir Raadslede van Plaaslike 
Owerhede, 1987 (Wet no. 105 van 1987) bereik nie en is die aangeleent
heid aan die Presidentsraad vir beslissing voorgele. Die tyd wat dit 
geneem het om 'n besluit oor die inhoud van die beoogde Wet te neem, 
het daartoe gelei dat die Wet eers op 'n later stadium as wat verwag 
is, goedgekeur en aanvaar is. (Jacobs 1992) 

Uit die voorafgaande bespreking kan afgelei word dat die tydsduur vir 
doelwitrealisering nie noodwendig suksesvol is indien beleid binne 'n 
kort tydsbestek gekoordineer word nie. Ten einde parlementere wetge
wing te koordineer en deur alle deelnemende partye goedgekeur te kry, 
moet die Koordinerende Raad deeglike studies onderneem om eerstens vas 
te stel wat die werklike behoefte van die gemeenskap is en tweedens te 
bepaal of daar nie reeds soortgelyke studies deur instellings soos die 
Kabinet onderneem word nie. Hierdie ondersoeke kan opsigself oak 
heelwat tyd in beslag neem wat weer die tydsduur vir doelwitrealise-
ring kan be1nvloed. 'n Sinvolle balans moet gevolglik gevind word. 
Eers hierna sal plaaslike owerheidsbeleid suksesvol na die eksterne 
munisipale omgewing teruggekoppel en ge1mplementeer kan word. 
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5.4.2 Terugkoppelingsfase 

Volgens Easton (1979:369) kan die terugkoppelingsfase, soos reeds 
vermeld, beskryf word as die proses waarvolgens inligting vanaf die 
afvoerfase na die eksterne munisipale omgewing teruggevoer word. Die 
mate waartoe plaaslike owerheidsbeleid suksesvol na die eksterne 
munisipale omgewing teruggekoppel word en as parlementere wetgewing 
ge1mplementeer word, sal bepaal of die Koordinerende Raad as koordi
neerder van plaaslike owerheidsbeleid geslaag het. Die ideaal ten 
opsigte van die terugkoppeling van beleid na die eksterne munisipale 
omgewing, is volledige terugkoppeling. In die geval van die Koordi
nerende Raad beteken dit dat beleid onmiddellik, sodra dit as parle
mentere wetgewing goedgekeur en gepromulgeer is, na die eksterne 
munisipale omgewing teruggekoppel en ge1mplementeer moet word. Tydens 
die terugkoppelingsfase van die Koordinerende Raad kan die onmiddel
like terugkoppeling van beleid be1nvloed en vertraag word. Hierdie 
aangeleentheid sal vervolgens bespreek word. 

Herevaluering vind plaas indien dit byvoorbeeld blyk dat beleid nie in 
die eksterne munisipale omgewing ge1mplementeer gaan word nie of dat 
beleid geen noemenswaardige verandering binne die vermelde omgewing 
teweeg sal bring nie. Dit kan die terugkoppelingsproses vertraag en 
selfs beeindig. Die oorspronklike doelwit wat die Koordinerende Raad 
met die Wet op Stemreg vir Plaaslike Owerheidsliggame, 1984 (Wet no. 
117 van 1984) beoog het, was om eenvormige wetgewing ten opsigte van 
plaaslike owerheidsverkiesings te koordineer. Die Wet is byvoorbeeld 
nie in die eksterne munisipale omgewing ge1mplementeer nie omdat daar 
reeds bestaande wetgewing, soos die Wet op Swart Plaaslike Owerhede, 
1982 (Wet no. 102 van 1982) en ander plaaslike bestuursordonnansies 
bestaan het waardeur plaaslike owerheidsverkiesings gekoordineer en 
gereel kon word (kyk par. 3.2.3.l(c) opp. 46,47). Die Wet op Stemreg 
vir Plaaslike Owerheidsliggame, 1984 (Wet no. 117 van 1984) sou dus 'n 
duplisering en oorvleueling van plaaslike owerheidswerksaamhede tot 
gevolg he. (Thornhill 1992) 

Hieruit volg dit dat die Koordinerende Raad 'n herevaluering oor die 
inhoud van die bovermelde Wet moes doen ten einde 'n duplisering van 
wetgewing te voorkom. Hierdie herevaluering het in effek die koordi-
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nering en implementering van plaaslike owerheidsbeleid be1nvloed omdat 
dit daartoe gelei het dat die laasgenoemde Wet nie in die eksterne 
munisipale omgewing ge1mplementeer is nie. 

Wanneer plaaslike owerheidsbeleid onmiddellik teruggekoppel en 
ge1mplementeer word, sander dat 'n herevaluering daaromtrent gedoen 
word, kan die afleiding gemaak word dat die Koordinerende Raad bygedra 
het om behoeftes binne die eksterne munisipale omgewing suksesvol te 
koordineer en te bevredig. Die Wet op Voorafstemme vir Verkiesinq van 
Lede van Plaaslike Owerheidsliqqame, 1988 (Wet no. 94 van 1988) is 'n 
voorbeeld van plaaslike owerheidsbeleid wat suksesvol in die eksterne 
munisipale omgewing ge1mplementeer is. Hierdie Wet het byvoorbeeld 
gedurende die 1988 munisipale verkiesings 'n belangrike rol gespeel. 
Kiesers wat as gevolg van intimidasie nie tydens die verkiesingsdag 
kon stem nie, of wat as gevolg van die afstand wat hulle moet reis nie 
betyds by die stembusse kon uitkom nie, het ingevolge die bovermelde 
Wet die geleentheid gekry om voor die verkiesingsdag te stem. Inge
volge die Wet is stembusse voor die verkiesingsdag by spesifieke 
lokale opgerig om munisipale kiesers voor die tyd die kans te gee om 
te stem. Verkiesingsreelings is sodoende meer effektief gekoordineer 
en die geleentheid is geskep waardeur soveel as moontlik munisipale 
kiesers aan die verkiesing kon deelneem. Hieruit kan afgelei word dat 
die terugkoppeling van plaaslike owerheidsbeleid, na die eksterne 
munisipale omgewing, suksesvol plaasgevind het en dat die Koordine
rende Raad daarin geslaag het om plaaslike owerheidsbeleid te koordi
neer wat onmiddellik in die eksterne munisipale omgewing ge1mplemen
teer is. (Koordinerende Raad 1989:8) 

Uit die voorafgaande kan afgelei word dat die terugkoppelingsfase 'n 
belangrike rol kan speel ten einde te bepaal of die Koordinerende Raad 
in sy koordineringsfunksie geslaag het. Die terugkoppelingsfase is 
ook die fase wat die Koordinerende Raad in staat kan stel om foute, 
wat tydens die koordineringsproses ge1dentifiseer is, reg te stel 
alvorens parlementere wetgewing in die eksterne munisipale omgewing 
ge1mplementeer word. Sodoende kan verseker word dat parlementere 
wetgewing, wat in die eksterne munisipale omgewing ge1mplementeer 
word, tot die beter koordinering van plaaslike owerheidswerksaamhede 
lei en dat die duplisering van.wetgewing voorkom word. 
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5.4.3 Ontwikkeling van die gemeenskap in die eksterne munisipale 
omgewing 

Die graad van ontwikkeling van die gemeenskap binne die eksterne 
munisipale omgewing kan ook die terugkoppeling en manifestering van 
plaaslike owerheidsbeleid be1nvloed. Die ontwikkeling van die ge
meenskap kan byvoorbeeld bepaal of plaaslike owerheidsbeleid nog die 
oorspronklike behoeftes, wat in die eksterne munisipale omgewing 
geidentifiseer is, kan bevredig. Die gemeenskap kan byvoorbeeld nuwe 
behoeftes ontwikkel wat nie meer deur die oorspronklike beleid 
bevredig kan word nie. Dit kan veroorsaak dat die Koordinerende Raad 
nuwe werksaamhede moet onderneem ten einde die nuwe behoeftes te 
bevredig. Hierdie nuwe werksaamhede kan die terugkoppeling en imple
mentering van beleid na die eksterne munisipale omgewing beinvloed. 

Die Wet op Streeksdiensterade, 1985 (Wet no. 109 van 1985) kan as 
voorbeeld gebruik word. Aanvanklik het die behoefte na grootmaat
dienste soos die voorsiening van water en elektrisiteit binne die 
eksterne munisipale omgewing ontstaan. Voortspruitend hieruit het die 
Koordinerende Raad plaaslike owerheidsbeleid gekoordineer waardeur 
voormelde behoeftes bevredig kon word. Sodoende is die Wet op 
Streeksdiensterade, 1985 (Wet no. 109 van 1985) in die eksterne 
munisipale omgewing geimplementeer. Die ontwikkeling wat egter 
intussen binne die bovermelde omgewing plaasgevind het, het daartoe 
aanleiding gegee dat nuwe behoeftes vir meer dienslewering in die 
landelike gemeenskappe asook verteenwoordiging op streeksdiensterade 
ontstaan het. Dit het tot gevolg gehad dat die Koordinerende Raad die 
bovermelde Wet moes herevalueer om voorsiening vir die geidentifi
seerde behoeftes te maak. As gevolg van die herevaluering van die Wet 
is die terugkoppeling en implementering van parlementere wetgewing, 
naamlik die Wysiqinqswet op Streeksdiensterade, 1988 (Wet no. 49 van 
1988) vertraag. (Jacobs 1992) 

Laasgenoemde Wet maak daarvoor voorsiening dat landelike rade binne 
die regsgebiede van streeksdiensterade ingestel kan word en dat 
sodanige rade verteenwoordiging in streeksdiensterade kan kry. 
Hieruit kan afgelei word dat die ontwikkeling van gemeenskappe, binne 
die eksterne munisipale omgewing, 'n invloed op die werksaamhede van 
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die Koordinerende Raad kan uitoefen en ook die terugkoppeling en 
implementering van parlementere wetgewing na die eksterne munisipale 
omgewing kan be1nvloed. Die Koordinerende Raad reageer op die ont
wi kkel ing van die gemeenskap deur werksaamhede te koordineer wat weer 
tot die koordinering van nuwe plaaslike owerheidsbeleid lei. Sodoende 
verseker die Koordinerende Raad dat die behoeftes, wat in die eksterne 
munisipale omgewing ontstaan het, bevredig word. (Koordinerende Raad 
1989:4) 

5.5 Samevatting 

Daar is in hierdie hoofstuk verduidelik dat die werksaamhede van die 
Koordinerende Raad tot die koordinering van parlementere wetgewing lei 
waardeur die werksaamhede van plaaslike owerheidsinstellings meer 
doeltreffend uitgevoer kan word. Parlementere wetgewing wat so 
gekoordineer is, word as afvoere van die Koordinerende Raad beskryf en 
word na die eksterne munisipale omgewing teruggekoppel en ge1mplemen
teer ten einde die behoeftes wat oorspronklik in die bovermelde 
omgewing ontstaan het te bevredig. 

Die komponente van die vereenvoudigde analitiese ontledingsmodel te 
wete die eksterne munisipale omgewing, toevoere, omsetting van toe
voere, afvoere asook die terugkoppeling van afvoere na die eksterne 
munisipale omgewing is interafhanklik van mekaar en speel 'n belang
rike rol ten einde te verseker dat die Koordinerende Raad as koordi
neerder van plaaslike owerheidsbeleid slaag. Toevoere wat as behoef
tes vanuit die eksterne munisipale omgewing ontstaan moet byvoorbeeld 
deur die Koordinerende Raad verwerk word voordat dit as afvoere 
(plaaslike owerheidsbeleid) na die eksterne munisipale omgewing 
teruggekoppel kan word en as parlementere wetgewing ge1mplementeer kan 
word. 

Behoeftes ontwikkel uit spesifieke ge1dentifiseerde omgewings, daarom 
word sodanige behoeftes verwerk en in spesifieke kategoriee van 
plaaslike owerheidsbeleid geklassifiseer. So word daar tussen konsti
tusionele, statutere, politieke, ekonomiese en ruimtelik/demografiese 
beleid onderskei. Die parlementere wetgewing wat in bovermelde 
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kategoriee geklassifiseer is, is met die uitsondering van enkele 
gevalle, suksesvol in die eksterne munisipale omgewing ge1mplementeer. 
Hieruit kan afgelei word dat die Koordinerende Raad in sy doelwit 
geslaag het, naamlik om plaaslike owerheidsbeleid suksesvol en effek
tief te koordineer. 

Daar is egter bepaalde aspekte wat die werksaamhede van die Koordine
rende Raad kan be1nvloed in soverre dit die suksesvolle terugkoppeling 
na en implementering van parlementere wetgewing in die eksterne 
munisipale omgewiD9 betref. Die tydsduur vir doelwitrealisering, die 
terugkoppelingsfase en die ontwikkeling van die gemeenskap in die 
eksterne munisipale omgewing het in enkele gevalle 'n invloed op die 
terugkoppeling en implementering van parlementere wetgewing gehad. 

Die tydsduur vir doelwitrealisering word bepaal deur die tyd wat die 
Koordinerende Raad in beslag neem om 'n behoefte akkuraat vanuit die 
eksterne munisipale omgewing te identifiseer, te verwerk en as parle
mentere wetgewing goedgekeur te kry. In die geval van die Koordine
rende Raad is die wetgewing wat vir 'n eenvormige plaaslike owerheid
stelsel beoog is nie deur die Kabinet goedgekeur nie aangesien die 
Kabinet self 'n soortgelyke ondersoek onderneem het. Die Koordine
rende Raad het in die bovermelde verband dus nie die behoefte vanuit 
die eksterne munisipale omgewing reg ge1nterpreteer nie en is daar ook 
geen wetgewing in die verband na die eksterne munisipale omgewing 
teruggekoppel nie. 

Die terugkoppelingsfase kan ook die terugkoppeling na en implemente
ring van beleid in die eksterne munisipale omgewing be1nvloed en kan 
beskryf word as die proses waarvolgens parlementere wetgewing na die 
eksterne munisipale omgewing teruggekoppel en ge1mplementeer word. 
Tydens die terugkoppelingsfase word beleid geevalueer ten einde vas te 
stel of dit nog aan die oorspronklike behoeftes van die gemeenskap 
voldoen al dan nie. Die herevaluering van beleid het in soverre dit 
die Koordinerende Raad betref 'n effek op die terugkoppeling en 
implementering van die Wet op Stemreg vir Plaaslike Owerheidsliqqame, 
1984 (Wet no. 117 van 1984) gehad en het selfs tot gevolg gehad dat 
die betrokke Wet nie na die eksterne munisipale omgewing teruggekoppel 
is nie. Nadat die Kabinet 'n evaluering van die betrokke Wet gemaak 
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het, is bevind dat daar reeds voldoende wetgewing bestaan waardeur die 
verkiesingsreelings van plaaslike owerheidsinstellings gekoordineer 
kon word. Die herevaluering van wetgewing het in hierdie verband tot 
gevolg gehad dat die Wet op Stemreg vir Plaaslike Owerheidsliqqame, 
1984 (Wet no. 117 van 1984) nie ge1mplementeer is nie. 

Die ontwikkeling van die gemeenskap binne die eksterne munisipale 
omgewing kan ook die suksesvolle terugkoppeling en implementering van 
beleid be1nvloed. Indien nuwe behoeftes as gevolg van die ontwikke-
1 ing van die gemeenskap ontstaan, sal bestaande wetgewing byvoorbeeld 
ondersoek en aangepas moet word om sodoende die nuwe behoeftes te 
bevredig. In die geval van die Koordinerende Raad is die Wet op 
Streeksdiensterade, 1985 (Wet no 109 van 1985) gewysig om vir die 
veranderende behoeftes van die landelike gemeenskappe in streeks
diensteraadgebiede, wat verteenwoordiging in streeksdiensterade wou 
he, voorsiening te maak. Die ontwikkeling wat in die landelike 
gebiede plaasgevind het asook die herevaluering van die oorspronklike 
wetgewing het daartoe aanleiding gegee dat die implementering van die 
Wysiqingswet op Streeksdiensterade, 1988 (Wet no. 49 van 1988) ver
traag is. Eers hierna is wetgewing suksesvol na die eksterne munisi
pale omgewing teruggekoppel en ge1mplementeer. Die Koordinerende Raad 
stel deur bogenoemde aspekte vas of die beoogde parlementere wetgewing 
wel aan die behoeftes van die gemeenskap in die eksterne munisipale 
omgewing voldoen. Op hierdie wyse pas die Koordinerende Raad plaas-
1 ike owerheidsbeleid aan om by die veranderende behoeftes van die 
eksterne munisipale omgewing in te skakel. 

Die afvoere en meer spesifiek die terugkoppeling van afvoere bepaal op 
welke wyse die Koordinerende Raad tot die suksesvolle koordinering van 
plaaslike owerheidsbeleid bydra. Die parlementere wette wat reeds 
weens die werksaamhede van die Koordinerende Raad in die eksterne 
munisipale omgewing ge1mplementeer is, is 'n aanduiding dat die 
Koordinerende Raad wel in sy doelwit slaag om parlementere wetgewing 
te koordineer. Werksaamhede van plaaslike owerheidsinstellings kan 
sodoende meer doeltreffend uitgevoer word. Sodra afvoere as parle
mentere wetgewing in die eksterne riunisipale omgewing manifesteer, is 
die totale kringloop van die analitiese ontledingsmodel voltooi en kan 
dit gestel word dat die koordineringsfunksie van die Koordinerende 
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Raad suksesvol afgehandel is. Dit beteken egter nie dat die proses 
hier ophou nie. Die feit dat daar voortdurend nuwe behoeftes uit die 
eksterne munisipale omgewing ontstaan impliseer dat die koordinerings
funksie van die Koordinerende Raad nooit ophou nie en dat die Koordi
nerende Raad voortdurend deur behoeftes in die eksterne munisipale 
omgewing be1nvloed sal word. 
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HOOFSTUK 6: SAMEVATTING EN AANBEVELINGS 

6.1 Samevatting 

Soos in die inleidende hoofstuk gestel, is dit die doelwit met die 
studie om die rol van die Koordinerende Raad ten opsigte van die 
koordinering van plaaslike owerheidsbeleid te bepaal. Ten einde 
voormelde te bepaal, is die werksaamhede van die Koordinerende Raad 
aan die hand van 'n vereenvoudigde analitiese ontledingsmodel, wat van 
die stelsel ontledingsmodel van Easton afgelei is, beskryf. Die 
analitiese ontledingsmodel, wat vir doeleindes van hierdie studie 
voorgehou is, bestaan uit die eksterne munisipale omgewing waaruit 
sekere behoeftes ge1dentifiseer word en wat as toevoere die Koordine
rende Raad bereik. Toevoere word in afvoere verwerk en as parlemen
tere wetgewing na die eksterne munisipale omgewing teruggekoppel en 
ge1mplementeer. Aan die hand van die vereenvoudigde analitiese 
ontledingsmodel is vasgestel op welke wyse die Koordinerende Raad in 
sy doelwit geslaag het om byvoorbeeld parlementere wetgewing, soos die 
Wet op Streeksdiensterade, 1985 (Wet no. 109 van 1985), te koordineer 
waardeur die werksaamhede van plaaslike owerheidsinstellings bevorder 
kan word. 

In hoofstuk twee is die ontstaan van die Koordinerende Raad sowel as 
die samestelling van die Raad beskryf. Ten einde bovermelde te 
beskryf is die ontstaan en samestelling van die Nasionale Interimska
kelkomitee, wat as die beplande voorloper van die Koordinerende Raad 
beskou word, bespreek. Die noodsaaklikheid en belangrikheid van 
wisselwerking en samewerking tussen Blanke plaaslike owerheidsinstel
lings en Kleurling en Indier bestuurs- en buurtsakekomitees ten einde 
gemeenskaplike doelwitte te bespreek, is reeds tydens die werksaamhede 
van die bovermelde Interimskakelkomitee besef. Voortspruitend uit die 
werksaamhede wat deur die bovermelde Interimskakelkomitee onderneem is 
en in samehang met die bepalings van die Wet op die Bevordering van 
Plaaslike Owerheidsaangeleenthede, 1983 (Wet no. 91 van 1983) is die 
Koordinerende Raad ingestel. Die Koordinerende Raad skep 'n geleent
heid waardeur al die bevolkingsgroepe in die Republiek van Suid-Afrika 
en alle ander belangegroepe soos institute en verenigings deel kan 
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neem aan samesprekings en besluitneming wat oor plaaslike owerheids
aangeleenthede handel. 

Besluite wat deur die Koordinerende Raad geneem word, word as aanbe
vel ings aan die Kabinet voorgele. Die Kabinet oorweeg alle aanbeve
lings en voorstelle van die Raad wat moontlik tot die implementering 
van parlementere wetgewing kan lei. Ten einde die Koordinerende Raad 
in staat te stel om sy werksaamhede effektief uit te voer word die 
bevoegdhede van die Raad in die Wet op die Bevordering van Plaaslike 
Owerheidsaangeleenthede, 1983 (Wet no. 91 van 1983) uiteengesit. So 
byvoorbeeld het die Koordinerende Raad onder andere die bevoegdheid om 
aanbevelings aan die Kabinet te maak oor parlementere wetgewing wat 
tot die doeltreffende verrigting van plaaslike owerheidswerksaamhede 
aanleiding gee. Die Raad het ook die bevoegdheid om ondersoeke, 
opnames en studies te inisieer of te laat uitvoer en te koordineer oor 
enige werksaamheid van plaaslike owerheidsinstellings. 

Die Koordinerende Raad beskik oor 'n vaste komitee wat as die Aksie
komitee van die Raad bekend staan en die Koordinerende Raad help om sy 
werksaamhede te koordineer. Die Aksiekomitee bepaal byvoorbeeld 
watter besprekingspunte op die agendas van die Raad geplaas gaan word. 
Benewens die Aksiekomitee stel die Koordinerende Raad ook ander 
ondersoek- en advieskomitees en werkgroepe in wat -die Koordinerende 
Raad in sy werksaamhede bystaan. Bovermelde komitees en werkgroepe 
maak aanbevelings aan die Raad oor verskeie plaaslike owerheidsaange
leenthede en help die Raad sodoende in sy koordineringsfunksie. 

In hoofstuk drie is die eerste twee komponente van die vereenvoudigde 
analitiese ontledingsmodel bespreek. Hierdie komponente behels die 
eksterne munisipale omgewing en toevoere wat vanuit die eksterne 
munisipale omgewing voortvloei. Toevoere wat uit die eksterne munisi
pale omgewing voortvloei kan as behoeftes beskryf word wat binne die 
eksterne munisipale omgewing ge1dentifiseer word. Die konstitusio
nele, statutere, politieke, ekonomiese en ruimtelik/demografiese 
omgewings vorm gesamentlik die eksterne munisipale omgewing en dit is 
vanuit hierdie omgewings dat die Koordinerende Raad spesifieke be
hoeftes identifiseer en as toevoere verder verwerk. 
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Faktore vanuit die konstitusionele omgewing soos veranderinge in die 
staatkundige aard van die staat en die grondwetlike uitganspunt dat 
bevoegdhede na laer owerheidsvlakke gedewolueer word, het 'n invloed 
op die werksaamhede van die Koordinerende Raad gehad. Die Grondwet 
van die Republiek van Suid-Afrika, 1983 (Wet no. 110 van 1983) het 
byvoorbeeld grootliks 'n uniale karakter aan die staat gegee waar
volgens die soewereine gesag in die sentrale owerheidsgesag berus. 
Tog word daar enkele verskuilde federale eienskappe, soos byvoorbeeld 
die voorsiening van eie en algemene sake, in die Grondwet gevind. In 
samehang hiermee maak die grondwetlike uitganspunte van die Kabinet 
ook vir die selfbeskikkingsreg van elke bevolkingsgroep voorsiening. 
Bogenoemde veranderinge in die staatkundige aard van die staat het tot 
gevolg dat verskeie staatsdepartemente ingestel is wat elkeen met 
soortgelyke werksaamhede, soos byvoorbeeld plaaslike owerheidsaange
leenthede, van 'n bepaalde bevolkingsgroep gemoeid is. Dit het tot 
gevolg gehad dat duplisering en fragmentering van plaaslike owerheids-
werksaamhede ontstaan het. Voortspruitend hieruit het die behoefte 
aan 'n instelling ontstaan waar sake van gemeenskaplike belang, soos 
grootmaatwatervoorsiening, gesamentlik bespreek en gekoordineer kon 
word. Die Koordinerende Raad het hierdie behoefte ge1dentifiseer en 
'n ondersoek onderneem wat tot die instelling van streeksdiensterade 
aanleiding gegee het. Streeksdiensterade skep vir plaaslike ower
heidsinstellings van alle bevolkingsgroepe die geleentheid om gemeen
skaplike besluite oor plaaslike owerheidswerksaamhede te neem. 

Die grondwetlike uitgangspunt dat bevoegdhede na ondergeskikte ower
heidsinstellings gedewolueer moet word, het ook daartoe aanleiding 
gegee dat die Koordinerende Raad behoeftes vanuit die konstitusionele 
omgewing ge1dentifiseer het. Die Koordinerende Raad het byvoorbeeld 
die behoefte aan effektiewe maatreels ge1dentifiseer waarvolgens 
bevoegdhede ordelik en gekoordineerd vanaf Blanke plaaslike 
owerheidsinstellings na Kleurling en Indier bestuurs- en buurtsake
komitees gedewolueer kon word. Weens bovermelde behoefte het die Raad 
werksaamhede onderneem wat tot die doeltreffende en gekoordineerde 
dewolusie van bevoegdhede aanleiding gegee het. 

Statutere bepalings, wat 'n invloed op die werksaamhede van die 
Koordinerende Raad het, vorm deel van die konstitusionele omgewing 
omdat die aard en omvang daarvan deur die konstitusionele omgewing 
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be1nvloed word. Parlementere wette, provinsiale ordonnansies en 
munisipale verordeninge vorm deel van die statutere omgewing. Tot op 
hierdie stadium is die werksaamhede van die Koordinerende Raad nog net 
deur parlementere wetgewing be1nvloed. Provinsiale ordonnansies en 
munisipale verordeninge kan moontlik op 'n latere stadium wel 'n 
invloed op die werksaamhede van die Koordinerende Raad he. 

Parlementere wetgewing soos die Wet op Streeksdiensterade, 1985 (Wet 
no.109 van 1985) maak byvoorbeeld vir die instelling van streeks
diensterade voorsiening om op 'n streeksvlak algemene sake funksies 
soos grootmaatwatervoorsiening aan gemeenskappe te lewer. Voor die 
instelling van streeksdiensterade het plaaslike owerheidsinstellings 
soos afdelingsrade soortgelyke funksies verrig. Die Koordinerende 
Raad het gevolglik die behoefte aan plaaslike owerheidsbeleid ge-
1dentifiseer en 'n ondersoek in die verband onderneem ten einde die 
afskaffing van plaaslike owerheidsinstellings soos afdelingsrade te 
inisieer en streeksdiensterade die geleentheid te gee om sodanige 
funksies te verrig. Daardeur is 'n paging deur die Koordinerende Raad 
aangewend om die duplisering van plaaslike owerheidsfunksies te 
verhoed. Die effektiewe koordinering en ordening van plaaslike 
owerheidsfunksies is so bevorder. 

Die Wet op Burqerlike Beskerming, 1977 (Wet no. 67 van 1977) het ook, 
binne die statutere omgewing, die werksaamhede van die Koordinerende 
Raad be1nvloed. Ingevolge die Wet is daar nie vir samewerkings
reel ings tussen die verskillende owerheidsinstellings, wat met burger
like beskerming van die munisipale gemeenskap gemoeid is, voorsiening 
gemaak nie. Ten einde die burgerlike beskermingsfunksie ordelik en 
gekoordineerd uit te voer, het die Koordinerende Raad die behoefte aan 
sodanige samewerkingsreelings ge1dentifiseer en 'n ondersoek onderneem 
waartydens die aangeleentheid ondersoek is. Deur hierdie optrede poog 
die Koordinerende Raad om plaaslike owerheidswerksaamhede meer effek
tief te koordineer. 

Faktore binne die politieke omgewing lei ook tot die ontwikkeling van 
behoeftes wat deur die Koordinerende Raad ge1dentifiseer word en as 
toevoere verwerk word. Hierdie faktore behels die waardes van poli
tieke partye soos die Nasionale Party en belangegroepe soos die 
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Instituut van Stadsklerke van Suidelike Afrika. So byvoorbeeld het 
die Nasionale Party as 'n politieke party, sekere knelpunte gedurende 
die 1988 munisipale verkiesings ge1dentifiseer. Hierdie knelpunte 
behels byvoorbeeld dat sommige kiesers ver van die stembusse woon en 
moontlik nie betyds by die stembusse tydens verkiesingsdag kan uitkom 
nie, terwyl ander kiesers weer moontlik aan intimidasie blootgestel 
kan word. Weens hierdie knelpunte het die Koordinerende Raad die 
behoefte aan plaaslike owerheidsbeleid ge1dentifiseer en werksaamhede 
onderneem waardeur kiesers voor die verkiesingsdag kon stem en 
reelings in die verband gekoordineerd uitgevoer kon word. 

Benewens invloede vanuit die politieke omgewing word die werksaamhede 
van die Koordinerende Raad ook deur behoeftes be1nvloed wat vanuit die 
ekonomiese omgewing voortspruit. Die primere taak van 'n plaaslike 
owerheidsinstelling is om na die algemene welsyn van die gemeenskap in 
totaliteit om te sien. Dit behels dat plaaslike owerheidsinstellings 
ook die ekonomiese omgewing moet orden ten einde die ekonomiese welsyn 
van die gemeenskap te verseker. Plaaslike owerheidsinstellings moet 
byvoorbeeld oor die vermoe beskik om voldoende infrastruktuurdienste 
aan die gemeenskap te lewer en dit in stand te hou. In die reel 
beskik plaaslike owerheidsinstellings egter nie altyd oor die finan
siele vermoe om hierdie dienste effektief en deurlopend aan die 
betrokke gemeenskappe te lewer nie. Voortspruitend hieruit het die 
Koordinerende Raad die behoefte aan streeksinstellings ge1dentifiseer 
wat oor voldoende fondse sou beskik om die bovermelde dienste op 'n 
deurlopende grondslag aan die gemeenskappe te lewer. In hierdie 
verband het die Koordinerende Raad ondersoeke onderneem wat nie net 
tot die instelling van streeksdiensterade gelei het nie, maar wat ook 
daarvoor voorsiening maak dat streeksdiensterade oor voldoende fondse 
beskik om die dienste te lewer. 

Die ruimtelike omgewing word onder meer deur faktore soos die voorkoms 
van riviere en heuwels be1nvloed terwyl die demografiese omgewing deur 
die verspreiding van mense en bevolkingsdigtheid be1nvloed word. 
Bovermelde twee omgewings verteenwoordig afsonderlike omgewings maar 
word gesamentlik in een rubriek bespreek omdat die ruimtelike omgewing 
'n invloed op die demografiese omgewing het. Die ruimtelike voorkoms 
van riviere en heuwels bepaal byvoorbeeld op welke wyse die versprei-
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ding van mense in die regsgebied van 'n bepaalde plaaslike owerheids
instelling sal plaasvind. Die toenemende groei van stedelike gebiede 
en gepaardgaande ontvolking van plattelandse gebiede het byvoorbeeld 
tot gevolg gehad dat 'n behoefte aan gekoordineerde en ordelike 
afbakening van sodanige regsgebiede binne die ruimtelik/demografiese 
omgewing ontwikkel het. Die Koordinerende Raad het weens die verande
ringe wat in die bovermelde omgewing plaasvind, die behoefte aan 'n 
instelling ge1dentifiseer wat vir die gekoordineerde afbakening van 
regsgebiede van stedelike en plattelandse omgewings verantwoordelik 
sou wees. In hierdie verband het die Koordinerende Raad 'n ondersoek 
onderneem en aanbevelings aan die Kabinet gemaak wat tot die implemen
tering van plaaslike owerheidsbeleid aanleiding gegee het en waardeur 
sodanige instelling tot stand gekom het. Op hierdie wyse onderneem 
die Koordinerende Raad werksaamhede waardeur die regsgebiede van 
stedelike en plattelandse gebiede ordelik en gekoordineerd afgebaken 
kan word. 

Uit die voorafgaande blyk dit dat die behoeftes wat binne die eksterne 
munisipale omgewing ge1dentifiseer is, 'n invloed op die werksaamhede 
van die Koordinerende Raad het. Die Koordinerende Raad stel, soos 
reeds vermeld, ondersoek in na sodanige behoeftes en poog sodoende om 
die koordinering van plaaslike owerheidswerksaamhede te bevorder. 

Die verwerking van toevoere is een van die komponente van die vereen
voudigde analitiese ontledingsmodel en behels dat toevoere in plaas
like owerheidsbeleid verwerk word. Daar is verskeie deelnemers wat 
aan die verwerking van toevoere deelneem. Hierdie 
almal by om toevoere effektief en gekoordineerd te 

deelnemers dra 
verwerk. Die 

deelnemers sluit die Aksiekomitee, ondersoek- en advieskomitees, 
werkgroepe en diverse instellings en individue, lede van die Koordi
nerende Raad sowel as verteenwoordigers van die Departement van 
Plaaslike Regering en Nasionale Behuising, Kabinet, Parlement en 
Presidentsraad in. Hierbenewens neem die Staatspresident ook aan die 
verwerkingsproses deel. Bovermelde deelnemers word organisatories in 
'n spesifieke hierargiese volgorde geplaas ten einde te verseker dat 
die omsetting van toevoere doeltreffend plaasvind. Elke deelnemer het 
gevolglik organisatories 'n spesifieke rol te speel om te verseker dat 
die grootste mate van koordinasie plaasvind. Bovermelde deelnemers 
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verrig egter nie hulle werksaamhede in isolasie nie maar verkeer 
voortdurend in wisselwerking met mekaar. Weens die organisatoriese 
plasing en interaksie wat tussen die deelnemers plaasvind ontwikkel 
inter-, intra- en ekstra-owerheidsverhoudinge tussen die deelnemers. 
Dit het tot gevolg dat deelnemers voortdurend in kontak met mekaar is 
en sodoende word verseker dat werksaamhede van die deelnemers nie 
oorvleuel en gedupliseer word nie. Die interaksie tussen deelnemers 
en die gevolglike ontwikkeling van owerheidsverhoudinge het tot gevolg 
dat die werksaamhede van die Koordinerende Raad beter gekoordineer 
word. 

Aangesien die bovermelde deelnemers in 'n sekere organisatoriese 
verband tot mekaar geplaas word en owerheidsverhoudinge as gevolg 
daarvan ontwikkel, maak die Koordinerende Raad van koordinerings
hulpmiddele gebruik ten einde die verwerking van toevoere verder te 
koordineer. Hierdie koordineringshulpmiddele sluit vergaderings, 
agendas, notules, jaarverslae en ander verslae van die Koordinerende 
Raad in. Kabinetsmemorandums word ook as koordineringshulpmiddele 
beskou waardeur die werksaamhede van die Koordinerende Raad meer 
effektief gekoordineer kan word. 

Die deelnemers aan die verwerking van toevoere, owerheidsverhoudinge 
wat tussen die deelnemers ontwikkel sowel as die koordineringshulp
middele wat deur sodanige deelnemers aangewend word, kan nie tydens 
die verwerking of omsetting van toevoere geskei word nie. Bovermelde 
drie aspekte word gesamentlik ingespan ten einde te verseker dat 
toevoere doeltreffend verwerk word en vorm sodoende 'n noodsaaklike 
skakel in die werksaamhede van die Koordinerende Raad. 

Die invloed wat die werksaamhede van die Koordinerende Raad op die 
koordinering van plaaslike owerheidsbeleid het, word grootliks bepaal 
deur die mate waartoe afvoere as parlementere wetgewing na die 
eksterne munisipale omgewing teruggekoppel en ge1mplementeer word. 
Die komponente van die vereenvoudigde analitiese ontledingsmodel te 
wete die eksterne munisipale omgewing, toevoere, omsetting van toe
voere en die terugkoppeling van afvoere na die eksterne munisipale 
omgewing is interafhanklik van mekaar en bepaal gesamentlik of die 
Koordinerende Raad suksesvol in sy koordineringsfunksie is. Die 
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Koordinerende Raad identifiseer byvoorbeeld behoeftes vanuit die 
eksterne munisipale omgewing waarna die behoeftes as toevoere verder 
verwerk word. Parlementere wetgewing wat weens die werksaamhede van 
die Koordinerende Raad deur die Kabinet gepromulgeer word, word na die 
eksterne munisipale omgewing teruggekoppel en geimplementeer. 

Plaaslike owerheidsbeleid word ooreenkomstig die geidentifiseerde 
omgewings in 'n spesifieke klassifikasie ingedeel. Hierna word 
parlementere wetgewing wat sodoende gepromulgeer is, as konstitusio
nele, statutere, politieke, ekonomiese en ruimtelik/demografiese 
beleid geklassifiseer en in die eksterne munisipale omgewing geimple
menteer. Die parlementere wette wat reeds in die eksterne munisipale 
omgewing geimplementeer is, byvoorbeeld die Wet op Streeksdiensterade, 
1985 (Wet no. 109 van 1985), bevestig dat die Koordinerende Raad 
inderdaad suksesvol was om wetgewing te koordineer waardeur plaaslike 
owerheidswerksaamhede bevorder kan word. 

Bepaalde aspekte kan egter in enkele gevalle 'n invloed op die werk
saamhede van die Koordinerende Raad he voordat parlementere wetgewing 
suksesvol na die eksterne munisipale omgewing teruggekoppel en ge
implementeer word. Eerstens kan die tydsduur vir doelwitrealisering 
'n invloed op die terugkoppeling en implementering van parlementere 
wetgewing he. Dit behels dat die terugkoppeling en implementering van 
wetgewing bepaal kan word deur die tyd wat dit neem om 'n behoefte in 
die eksterne munisipale omgewing te identifiseer, verwerk en as 
parlementere wetgewing goedgekeur te kry. Ten einde dit te bewerk
stell ig wend die Koordinerende Raad effektiewe en doeltreffende 
metodes aan om te verseker dat die tydsduur vir doelwitrealisering nie 
te lank duur nie. Die Koordinerende Raad stel byvoorbeeld komitees 
aan om ondersoek in te stel na behoeftes wat in die eksterne munisi
pale omgewing ontstaan en maak verder van koordineringshulpmiddele 
soos vergaderings en verslae gebruik in 'n poging om die tydsduur vir 
doelwitrealisering so kort as moontlik te hou. 

Tweedens kan die terugkoppelingsfase wat vanaf die afvoerfase na die 
eksterne munisipale omgewing plaasvind, ook die terugkoppeling en 
implementering van beleid be1nvloed. Die ideaal is dat beleid onmid
dell ik vanaf die afvoerfase na die eksterne munisipale omgewing 
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teruggekoppel en ge1mplementeer word. Die terugkoppeling van parle
mentere wetgewing kan deur aspekte soos die herevaluering van beleid 
vertraag of beeindig word. Die herevaluering van beleid vind plaas 
indien dit blyk dat die beleid geen noemenswaardige verandering in die 
eksterne munisipale omgewing te weeg sal bring nie. In die geval van 
die Koordinerende Raad het dit daartoe aanleiding gegee dat die Wet op 
Stemreg vir Plaaslike Owerheidsliggame, 1984 (Wet no. 117 van 1984) 
nie ge1mplementeer is nie omdat daar reeds soortgelyke wetgewing in 
die eksterne munisipale omgewing ge1mplementeer is. Die implemente
ring van die bostaande Wet sou gevolglik tot die onnodige duplisering 
van wetgewing aanleiding gee. Die terugkoppelingsfase het in die 
bovermelde verband 'n belangrike rol gespeel ten einde te bepaal of 
die Koordinerende Raad in sy koordineringsfunksie geslaag het. Tydens 
hierdie fase word foute reggestel wat tydens die voorafgaande koordi
neringsproses ge1dentifiseer is. Die Koordinerende Raad verseker 
sodoende dat slegs daardie beleid ge1mplementeer word wat tot die 
bevordering van doeltreffende plaaslike owerheidsaangeleenthede lei. 

Die graad van ontwikkeling van die gemeenskap kan oak die implemente
ring van parlementere wetgewing be1nvloed. Dit bepaal byvoorbeeld of 
plaaslike owerheidsbeleid nag die oorspronklike behoeftes, wat in die 
eksterne munisipale omgewing ge1dentifiseer is, bevredig. Die ge
meenskap ontwikkel byvoorbeeld nuwe behoeftes wat nie meer deur die 
oorspronklike wetgewing bevredig word nie en hierdie situasie be1n
vloed die terugkoppeling en implementering van beleid. Die Wet op 
Streeksdiensterade, 1985 (Wet no. 109 van 1985) is 'n voorbeeld van 
wetgewing wat weer aangepas moes word om by die graad van ontwikkeling 
in die gemeenskap aan te pas. Die Wet het byvoorbeeld nie vir ver
teenwoordiging van landelike gebiede in streeksdiensterade voorsiening 
gemaak nie. Die gemeenskappe in landelike gebiede het egter die 
behoefte aan verteenwoordiging in streeksdiensterade ontwikkel sodat 
hulle oak voordeel uit die dienste kon trek wat deur streeksdienste-
rade aan gemeenskappe gelewer word. Die Koordinerende Raad het 
gevolglik nuwe werksaamhede onderneem ten einde die nuut ge1dentifi
seerde behoeftes te bevredig. Dit het daartoe aanleiding gegee dat 
die bestaande wetgewing weer ondersoek is en dat die Wysiginqswet op 
Streeksdiensterade, 1988 (Wet no. 49 van 1988) ge1mplementeer is. 
Hierdie werksaamhede het die terugkoppeling van parlementere wetgewing 
en die implementering daarvan vertraag. 
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Behoeftes van die gemeenskap verander voortdurend binne die eksterne 
munisipale omgewing. Die veranderende aard van die omgewing en die 
ontwikkeling van die gemeenskap het 'n betekenisvolle implikasie ten 
opsigte van die werksaamhede van die Koordinerende Raad. Dit het 
byvoorbeeld tot gevolg dat die koordineringsfunksie van die Raad nooit 
ophou nie aangesien die Koordinerende Raad voortdurend deur verande
rende behoeftes vanuit die eksterne munisipale omgewing be1nvloed word 
en werksaamhede onderneem om plaaslike owerheidsbeleid in hierdie 
verband te koordineer. 

6.2 Aanbevelings 

Die Koordinerende Raad beskik ingevolge die Wet op die Bevorderinq van 
Plaaslike Owerheidsaangeleenthede, 1983 (Wet no. 91 van 1983) oor 'n 
wye reeks bevoegdhede. Een van die bevoegdhede behels dat die Koordi
nerende Raad aanbevelings oor wetgewing aan die Kabinet kan maak wat 
tot die effektiewe koordinering van plaaslike owerheidswerksaamhede 
aanleiding kan gee. 

Die Koordinerende Raad het in enkele gevalle nie plaaslike owerheids
beleid effektief gekoordineer nie (kyk par. 5.4 opp. 91-112). In 'n 
poging om behoeftes wat in die eksterne munisipale omgewing ge1denti
fiseer word so gou moontlik in plaaslike owerheidsbeleid te verwerk, 
word hierdie behoeftes soms verkeerdelik ge1nterpreteer. Ondersoeke 
wat byvoorbeeld reeds deur die Kabinet onderneem is, wat ook die 
koordinering van plaaslike owerheidsbeleid beoog, word soms om hierdie 
rede aangepak. As gevolg hiervan onderneem die Koordinerende Raad 
werksaamhede wat, in soverre dit die koordinering en implementering 
van beleid betref, nie nut het nie. Ten einde dit te voorkom word 
aanbeveel dat die Koordinerende Raad vooraf ondersoeke en studies 
onderneem om vas te stel of: 

behoeftes nie verkeerdelik vanuit die eksterne munisipale omge
wing ge1nterpreteer word nie; 
ondersoeke nie onderneem word wat reeds deur 'n ander instelling 
ondersoek word nie; en 
die ondersoeke wat onderneem word nog steeds met die behoeftes en 
die ontwikkeli~g van die gemeenskap tred hou. 
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Die Koordinerende Raad kan met inagneming van die bovermelde aanbeve-
1 ings, sy werksaamhede meer effektief en doeltreffend uitvoer. 
Duplisering van werksaamhede sal uitgeskakel word wat weer die Koordi
nerende Raad die geleentheid gee om meer tyd te spandeer aan daardie 
aangeleenthede wat die koordinering van plaaslike owerheidsbeleid 
vereis. 

Die Koordinerende 
saamgestel. Die 

Raad is uit verskeie individue en instellings 
individue en instellings verkeer voortdurend in 

interaksie met mekaar ten einde te verseker dat die werksaamhede van 
die Koordinerende Raad gekoordineerd uitgevoer word. Ten einde die 
werksaamhede gekoordineerd uit te voer word die individue en instel
lings in 'n spesifieke organisatoriese verhouding teenoor mekaar 
geplaas. Die samestelling van die individue en instellings asook 
hulle organisatoriese plasing het tot gevolg dat 'n verskeidenheid van 
owerheidsverhoudinge tussen die individue en instellings ontstaan. 
Vanwee die omvang van die studie van owerheidsverhoudinge is dit nie 
moontlik om 'n volledige bespreking daarvan in hierdie studie te gee 
nie. Owerheidsverhoudinge wat weens die werksaamhede van die Koordi
nerende Raad ontwikkel kan gevolglik met vrug in 'n verdere studie 
onderneem word. In die lig hiervan word aanbeveel dat 'n verdere 
studie oor owerheidsverhoudinge onderneem word. Daar sal sodoende 
vasgestel kan word in welke mate owerheidsverhoudinge, wat tussen 
deelnemers aan die koordineringsproses ontwikkel, die Koordinerende 
Raad in staat stel om plaaslike owerheidsbeleid meer doeltreffend te 
koordineer. Verdere navorsing in bovermelde verband sal gevolglik 
bydra om die waarde van 'n koordineringsinstelling, soos die Koordi
nerende Raad, te beklemtoon. 
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