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(ii) 

SUMMARY 

The study was undertaken to determine the influence of the 

policy of separate development on the establishment, 

development and disestablishment of the Geluksdal Management 

Committee. 

The policy of separate development as implemented by the 

previous National Party Government led to the establishment of 

the Geluksdal Management Committee. Acts adopted by 

Parliament provided the statutory environment for the 

establishment of the Geluksdal township and the development of 

the Geluksdal Management Committee. 

The adoption of the Local Government Transition Act, 1993 (Act 

209 of 1993) and the Constitution of the Republic of South Africa, 

1993 (Act 200 of 1993) led to the disestablishment of the 

Geluksdal Management Committee. In terms of the Local 

Government Transition Act, 1993 (Act 209 of 1993) the 

Transitional Local Council of Brakpan, that includes the Geluksdal 

Management Committee, was promulgated. 
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(iii) 

OPSOMMING 

Die studie is onderneem om die invloed van die beleid van 

afsonderlike ontwikkeling op die ontstaan, ontwikkeling en 

ontbinding van die Geluksdal Bestuurskomitee te bepaal. 

Die beleid van afsonderlike ontwikkeling soos toegepas deur die 

destydse Nasionale Party Regering het gelei tot die ontstaan van 

die Geluksdal Bestuurskomitee. Parlementere wetgewing het die 

statutere omgewing verleen waarbinne die dorp Geluksdal gestig 

en die Geluksdal Bestuurskomitee ontwikkel het. 

Die aanvaarding van die Oorgangswet op Plaaslike Regering, 

1993 (Wet 209 van 1993) en die Grondwet van die Republiek 

van Suid-Afrika, 1993 (Wet 200 van 1993) het gelei tot die 

ontbinding van die Geluksdal Bestuurskomitee. In terme van 

eersgenoemde Wet is die Oorgangsraad van Brakpan wat die 

Geluksdal Bestuurskomitee insluit, gepromulgeer. 
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HOOFSTUK 1 

OOGMERKE EN OMVANG VAN STUDIE 

1.1 INLEIDING 

In die inleidende hoofstuk word 'n rede (prikkeling) aangevoer vir die feit dat 

die studie onderneem is. Die doelwit van die studie word ook in die hoofstuk 

uiteengesit waarna die navorsingsmetode verduidelik word. 

Die onderwerp van die studie is omvangryk, daarom word daar in die hoofstuk 

ook aangetoon hoe relevante inligting ingesamel is. Die tydsdimensie, 

geodimensie en die hierargiese dimensie waarbinne die studie plaasvind word 

kortliks uiteengesit en bied 'n verwysingsraamwerk waarbinne die studie 

onderneem word. Hierbenewens word 'n bondige verduideliking van die 

verwysingstegniek, soos gebruik in die verhandeling, verskaf. 

In 'n paging om die betekenis wat aan bepaalde woorde in die verhandeling 

verleen word te verduidelik en om die moontlikheid van wanvertolking van 

bepaalde woorde te voorkom, word 'n afdeling van die hoofstuk ook gewy aan 

woordverklarings. Die inhoud van die studie word kortliks uiteengesit waarna 

die hoofstuk met 'n samevatting afgesluit word. 

1.2 PRIKKELING TOT STUDIE 

Beleid wat veral deur die destydse Nasionale Party regering toegepas is, het 

gelei tot die ontstaan, ontwikkeling en ontbinding van die Geluksdal 

Bestuurskomitee. Sedert die Nasionale Party in 1948 in Suid-Afrika aan bewind 

gekom het, het toenemende maatreels vir die afsonderlike ontwikkeling van die 

verskillende rassegroepe sterker op die voorgrond getree. Dit was veral 

waarneembaar ten opsigte van die Kleurlingbevolking. Voordat die Nasionale 

Party die bewind in 1948 oorgeneem het, was Kleurlinge verteenwoordig in die 

Parlement en het stemreg gehad in die destydse Kaapkolonie (Hattingh 1986 

: 124). Nadat die destydse Wet op die Afsonderlike Verteenwoordiging van 

Kiesers, 1951 (Wet 46 van 1951) deur die Parlement aanvaar is, is die 

Kleurlinge van die kieserslys verwyder. Die proses kristalliseer uit die beleid 
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van afsonderlike ontwikkeling soos deur die destydse Nasionale Party regering 

toegepas. 

Suid-Afrika het tradisioneel drie regeringsvlakke te wete sentrale, provinsiale 

en plaaslike regering. Op die stadium het Suid-Afrika 'n uniale of unitere 

staatsvorm gehad. In terme van laasgenoemde staatsvorm was provinsiale en 

plaaslike owerheidsvlakke ondergeskik aan die sentrale owerheidsgesag. 

Vanwee die stelsel sou die beleid van afsonderlike ontwikkeling soos deur die 

regering van die dag op nasionale vlak aanvaar, ook manifesteer op plaaslike 

bestuursvlak. 

In terme van die eertydse Groepsgebiedewet, 1966 (Wet 36 van 1966) is 

afsonderlike woongebiede vir die verskillende rassegroepe daargestel. 

lngevolge voornoemde Wet is Kleurlinge vanuit Payneville (Springs) in 

Geluksdal (Brakpan) hervestig. Die aanvanklike plaaslike owerheidsgesag in 

Geluksdal het berus by 'n skakelkomitee wat namens die inwoners met die 

destydse Stadsraad van Brakpan geskakel het oor aangeleenthede soos 

behuisingsvoorsiening, ontwikkeling van die dorp Geluksdal en saalverhurings. 

Die skakelkomitee is later omskep in 'n kleurlingbestuurskomitee in terme van 

die destydse Groepsgebiedewet, 1966 (Wet 36 van 1966). 

Die behoefte vir die studie het ontstaan as gevolg van gesprekke gevoer met 

inwoners van Geluksdal. Tydens die gesprekke is beweer dat die gemeenskap 

nie betrokke was by die hervestigingsaksie vanuit Payneville (Springs) na 

Geluksdal (Brakpan) nie. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling soos deur 

die destydse Nasionale Party Regering toegepas, word as die rede vir die 

hervestigingsaksie en die destydse gefragmenteerde plaaslike owerheidstelsel 

beskou. Ten einde hul teenkanting teen bogenoemde rasgebaseerde plaaslike 

owerheidstelsel aan te toon, het die gemeenskap aangedring om 'n vaste tarief 

(flat rate) vir munisipale dienste soos gelewer deur die destydse Stadsraad van 

Brakpan te betaal. 

Die feit dat die voormalige Staatspresident FW de Klerk tydens 'n toespraak in 

die Parlement op 7 Mei 1990 toegegee het dat daar 'n groot behoefte is aan 

'n plaaslike bestuurstelsel wat nie diskrimineer op grond van ras nie (The 
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Citizen : 29 Mei 1990) het as verdere aansporing vir die studie gedien. 

Sodoende kan bepaal word in welke mate die beleid van afsonderlike 

ontwikkeling die Payneville gemeenskap gefragmenteer en versplinter het. 

Tydens 'n vergadering van die destydse Ko6rdinerende Raad op Plaaslike 

Owerheidsaangeleenthede gehou op 28 Mei 1990 is voorstelle van die 

Thornhill Kommissie voorgele waarin riglyne voorgestel is vir 'n nuwe stelsel 

van plaaslike bestuur. Die oorweging daartoe was om 'n eenvormige 

owerheidstelsel op die plaaslike owerheidsvlak tot stand te bring. 

Sedert die middel tagtigerjare het buite-institusionele groepe soos civic 

associations as eie organisasies wyd toegeneem. Sogenaamde streek- en 

gebiedskomitees (civic associations) is gestig en na die ontbanning van 

bepaalde politieke groepe het die gemeenskapsorganisasies mense random 

plaaslike kwessies begin mobiliseer. Oproepe om herintegrasie van stede en 

dorpe het gereeld voorgekom. Die herroeping van die destydse 

Bevolkingsregistrasiewet, 1950 (Wet 30 van 1956) en veral die destydse 

Groepsgebiedewet, 1966 (Wet 36 van 1966) het dit moontlik gemaak om aan 

die oproep gehoor te gee. Voornoemde stappe soos geneem deur die 

destydse regering het die geleentheid gebied aan rasgebaseerde plaaslike 

owerheidsinstellings om te amalgameer. 

Daarbenewens blyk uit 'n verslag van die Raad vir Geesteswetenskaplike 

Navorsing dat die invloed van die beleid van afsonderlike ontwikkeling op die 

ontstaan, ontwikkeling en ontbinding van die Geluksdal Bestuurskom itee nog 

nie voorheen wetenskaplik ondersoek is nie. Daar is verhandelings waarin 

Kleurlingbestuurskomitees se ontstaan en funksies met betrekking tot bepaalde 

dorpe en stede in Suid-Afrika ontleed word, maar dit is meestal gemik op die 

vakgebied van Maatskaplike Werk. 

Die beskrywing en verklaring van die invloed van die beleid op afsonderlike 

ontwikkeling veral ten opsigte van Geluksdal, kan daartoe lei dat die nuwe 

beleidbepalers bedag gemaak word om nie foute van die verlede te herhaal 

nie. Ten einde die toekoms suksesvol aan te pak behoort die leiers in die 

huidige bedeling kennis van die verlede te neem. 
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1.3 DOELWIT VAN STUDIE 

Die doelwit met die studie is om aan die hand van wetenskaplike navorsing die 

invloed van die beleid van afsonderlike ontwikkeling op die ontstaan, 

ontwikkeling en ontbinding van die Geluksdal Bestuurskomitee te beskryf en 

te verklaar. Wetenskaplike navorsing verwys na die ontwikkeling van metodes 

van sistematiese ondersoek met die doel om die waarheid vas te stel. Voorts 

kan wetenskaplike navorsing oak beskou word as die verkryging van waarheid 

en die verkondiging daarvan (Bates 1987 : 30, 31, 35, 46). 

1.4 METODE VAN STUDIE 

Die studie is beskrywend en verklarend van aard. Die spektrum van 

beskrywende studies sluit 'n verskeidenheid navorsingmetodes in (Mouton & 

Marais 1988 :44). Enersyds kan die klem val op 'n in diepte beskrywing van 

'n spesifieke onderwerp ( soos die invloed van die beleid van afsonderlike 

ontwikkeling op die ontstaan, ontwikkeling en ontbinding van die Geluksdal 

Bestuurskomitee). Andersyds kan die klem val op 'n beskrywing van die 

volgorde waarmee 'n bepaalde veranderlike in 'n steekproef voorkom (Mouton 

et al 1988 :44). Die beskrywing van 'n onderwerp kan wissel tussen 'n meer 

verhalende beskrywing tot 'n hoogs gestruktureerde vorm van statistiese 

opsomming. 

Die studie is 'n meer verhalende beskrywing van die invloed van beleid op die 

ontstaan, ontwikkeling en ontbinding van die Geluksdal Bestuurskomitee. In 

die verband word in die studie aandag gegee aan die historiese agtergrond 

van die beleid van afsonderlike ontwikkeling en die ontstaan, ontwikkeling en 

ontbinding van plaaslike owerhede vir Kleurlinge in Suid-Afrika met spesifieke 

verwysing na die Geluksdal Bestuurskomitee. 

Verklarende studies hou regstreeks verband met voorspellende en evaluatiewe 

studies (Mouton et al 1988 : 45). Die oogmerk is om bepaalde verskynsels 

(soos die ontstaan, ontwikkeling ·en ontbinding van die Geluksdal 

Bestuurskomitee) in terme van bepaalde oorsake (beleid en beleidbepaling) te 

probeer verklaar. In die verband word gelet op die invloed van die beleid van 

afsonderlike ontwikkeling soos toegepas deur die destydse regering op die 

ontstaan, ontwikkeling en ontbinding van die Geluksdal Bestuurskomitee. 
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1.5 INSAMELING VAN INLIGTING 

Die insameling van inligting het op die volgende maniere geskied: 

(a) Die nagaan en ontleding van alle relevante beskikbare literatuur in die 

vorm van amptelike departementele leers en briewe, wette en 

regulasies, amptelike publikasies asook vakkundige literatuur soos 

vaktydskrifte en boeke. Toegang tot munisipale leers en notules is deur 

die Stadsklerk van Brakpan verleen en verdien spesiale vermelding. 

Koerantartikels wat tussen die jare 1990 tot 1994 gepubliseer is, het 

bygedra om aangeleenthede wat relevant is tot die verhandeling, te 

identifiseer. 

(b) lnligting is ook verkry uit gestruktureerde onderhoude wat gevoer is met 

sowel huidige raadslede as voormalige lede van die Geluksdal 

Bestuurskomitee en die Skakelkomitee vir Payneville. 

(c) Amptelike dokumentasie wat nagegaan is, het onder andere agendas 

en notules van sowel die Geluksdal Bestuurskomitee as die Stadsraad 

van Brakpan vir die tydperk 1975 tot 1994 ingesluit. 

1.6 BEGRENSING VAN DIE ONDERWERP 

In die verhandeling is daar gekonsentreer op die invloed van beleid soos 

toegepas in die tydperk 1948 tot 1994 op die ontstaan, ontwikkeling en 

ontbinding van die Geluksdal Bestuurskomitee. Geen ander aspek van 

munisipale regering en administrasie word in detail toegelig nie. In 'n poging 

om die beperkings op die studie te illustreer word die verwysingsraamwerk 

ontleed ten opsigte van die geodimensie, hierargiese dimensie en die 

tydsdimensie van begrensing. 

1.6.1 GEODIMENSIE 

Die geodimensionele raamwerk van die verhandeling is primer die 

beskrywing en ontleding van beleid op die ontstaan, ontwikkeling en 

ontbinding van die Geluksdal Bestuurskomitee en die invloed daarvan 

op publieke adm inistrasie in Geluksdal. Die woongebied is ongeveer 16 

km suid van Brakpan en ongeveer 48 km vanaf Johannesburg gelee. 
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Aan die oostekant van Geluksdal is die R23 snelweg wat Heidelberg 

(Gauteng) met Benoni verbind. 

1.6.2 HieRARGIESE DIMENSIE 

Die begrip beleid het 'n wye omvang. Derhalwe word die verhandeling 

beperk tot die aspekte van beleid wat die ontstaan, ontwikkeling en 

ontbinding van plaaslike owerhede direk be"invloed, veral met betrekking 

tot Geluksdal. Op 'n institusionele vlak word dus gekonsentreer op 

plaaslike owerhede in teenstelling met provinsiale- of nasionale 

owerhede. 

Die beskrywing van beleid soos vervat in die verhandeling is 'n verdere 

afbakening van die hierargiese dimensie van die studie. Die rede vir die 

afbakening spruit uit die feit dat beleid alle fasette van die openbare 

sektor be"invloed. Die afbakening op die verhandeling tot die invloed 

van beleid op 'n Kleurlinggebied word gedoen met die wete dat beleid 

op plaaslike owerheidsvlak nie geskei kan word van die nasionale 

politieke scenario nie aangesien die aktiwiteite wat plaasvind op 

plaaslike owerheidsvlak grootliks 'n manifestasie is van die omvattende 

bepalende politiek van die land. 

1.6.3 TYDSDIMENSIE 

Die tydperk waarop primer gefokus word in die verhandeling is die 

periode vanaf 1948 tot 31 Maart 1994. Die tydperk word spesifiek 

toegelig om die volgende redes: 

(a) In 1948 het die Nasionale Party die bewind oorgeneem. Die 

beleid van apartheid soos toegepas deur die destydse Nasionale 

Party regering was nie 'n nuwigheid nie (Muller 1985 : 492 -

493). Die enigste verskille met vorige diskriminerende maatreels 

was veral gelee in die doelgerigtheid, meedoenloosheid en 

konsekwentheid waarmee die beleid toegepas was. Daarby het 

die regerings van Malan, Strydom en Verwoerd voorheen 

ongeskrewe gebruike deur m iddel van wetgewing afgedwing 

(Muller 1985 :493). 



7 

(b) Die grandslag vir die instelling van rasgebaseerde plaaslike 

owerhede het 'n aanvang geneem met die aanvaarding van 

rassistiese wetgewing soos die voormalige Bevolkings

registrasiewet, 1950 (Wet 30 van 1950) en die voormalige Wet 

op Groepsgebiede, 1966 (Wet 36 van 1966) (Nieuwoudt, Olivier 

& Hough 1981 : 244). 

(c) Die voormalige Staatspresident, F W de Klerk het tydens 'n 

toespraak in die Parlement op 7 Mei 1990 toegegee dat daar 'n 

graot behoefte aan 'n plaaslike bestuurstelsel is wat nie 

diskrimineer op grand van ras nie (The Citizen : 29-05-1990). 

(d) Sedert die middel tagtigerjare is sogenaamde streek- en 

gebiedskomitees (Civic Associations) gestig en na die 

ontbanning van bepaalde politieke groepe het die 

gemeenskapsorganisasies mense random plaaslike kwessies 

begin mobiliseer. Opraepe om herintegrasie van stede en dorpe 

het gereeld voorgekom. Die herroeping van die destydse 

Bevolkingsregistrasiewet, 1950 (Wet 30 van 1950) en veral die 

Groepsgebiedewet, 1996 (Wet 36 van 1966) het dit moontlik 

gemaak om aan die opraep gehoor te gee. Die stappe soos 

geneem deur die destydse regering het die geleentheid gebied 

aan rasgebaseerde plaaslike owerheidsinstellings, soos die 

Geluksdal Bestuurskomitee, om te amalgameer met die 

Stadsraad van Brakpan. 

(e) Die aanvaarding van die Wet op Tussentydse Maatreels,1991 

(Wet 128 van 1991) het voorsiening gemaak vir die aangaan van 

samewerkingsooreenkomste tussen verskillende plaaslike 

owerhede en kan as die eerste stap tot amalgamasie beskou 

word. Die Wet het aanleiding gegee tot die daarstelling van 'n 

samewerkingsooreenkoms tussen die Stadsraad van Brakpan en 

die Geluksdal Bestuurskomitee (kyk paragraaf 5.3.1 Infra). 
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(f) Die instelling van 'n Oorgangsraad vir Brakpan waarby Geluksdal 

ingesluit is, is teweeggebring deur die aanvaarding van die 

Oorgangswet op Plaaslike Regering, 1993 (Wet 209 van 1993). 

1.7 VERWYSINGSTEGNIEK 

In die studie is deurgaans van die Harvard verwysingstegniek gebruik gemaak. 

Daarvolgens word die naam van die auteur in die teks verstrek asook die jaar 

waarin die betrokke bron gepubliseer is. Ten einde die inligting in die 

aangehaalde bron te lokaliseer, word die betrokke bladsye in die bron waarna 

verwys word, daarmee saam verstrek. Die verwysings in die teks is verder 

verkort deur die weglating van kommas en die gebruik van 'n dubbelpunt om 

tussen die syfers van die jaartal waarin die bron gepubliseer is, en die van die 

bladsy nommers te onderskei. lndien na 'n gestruktureerde onderhoud verwys 

word, word die van van die persoon en die datum van die onderhoud 

aangetoon (Burger 1992 : 27). 

Die gegewens in die teks word aangevul deur 'n bronnelys, (aan die einde van 

die verhandeling) alfabeties volgens outeurnaam georden, met voldoende 

besonderhede om die bronne waarna verwys is geredelik te kan identifiseer 

(Burger 1992 : 29). 

1.8 WOORDVERKLARINGS 

Die volgende woorde in die verhandeling word toegelig ten einde die betekenis 

wat daaraan in die verhandeling geheg word te verduidelik en moontlike 

uiteenlopende en verwarrende interpretasie te voorkom: 

Plaaslike owerheid - In die verskillende provinsies in Suid -Afrika word 'n 

reeks owerhede op munisipale vlak aangetref. Die 

owerhede behartig die regering en administrasie 

van die stedelike gebiede wat munisipaliteite 

genoem word (Nieuwoudt et al 1981 : 215). Die 

basiese patroon wat in al die provinsies in Suid -

Afrika gehandhaaf word, is dat verteenwoordigers 

op die owerhede deur middel van verkiesings 

daargestel word (Cloete 1977: 167). Voornoemde 



Ordonnansie -

Kleurling -

Kleurlinggebied -
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owerhede beskik oor afgebakende ondergeskikte 

wetgewende en belastingsbevoegdhede. 

Sedert die totstandkoming van die Unie van Suid

Afrika in 1910 het die destydse Provinsiale Rade 'n 

reeks Ordonnansies aangeneem om plaaslike 

regeringsaangeleenthede binne die gebied wat 

onder beheer val, te reel. ( Cloete 1977 : 166) In 

voornoemde Ordonnansies is die bevoegdhede en 

funksies van Munisipale Owerhede, asook die 

aangeleenthede waaroor Plaaslike Owerhede 

verordeninge mag aanneem, in besonderhede 

aangestip. In die verhandeling word deurentyd 

verwys na die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 

1939 (Transvaal). 

Dievoormalige Bevolkingsregistrasiewet, 1950 (Wet 

30 van 1950) bepaal dat 'n Kleurling iemand is van 

wie ten minste een van die biologiese ouers as 

Kleurling geklassifiseer is. Die beginsel is toegepas 

ongeag of die voorkoms en lewenswyse die 

indiwidu moontlik as Blanke of Swarte kon laat 

kwalifiseer in terme van voornoemde Wet (Theron 

1964 : 15). 

Vir doeleindes van die verhandeling verwys die 

woord Kleurlinggebied na die woonbuurte wat in 

terme van die Wet op Groepsgebiede, 1966 (Wet 

36 van 1966) toegewys is om deur Kleurlinge 

bewoon te word (Nieuwoudt et al. 1981 : 251 ). 

Kleurlingbestuurskomitee- Bogenoemde begrip verwys na bestuurskomitees 

wat ingestel is om beheer oor plaaslike 

bestuursaangeleenthede oor te neem in 



Beleid -
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woonbuurte waar Kleurlinge woonagtig was 

(Nieuwoudt et al. 1981 : 262). 

Daar bestaan verskillende gebruike van die woord 

beleid asook uiteenlopende definisies soos deur 

verskillende skrywers geformuleer. Hanekom (1987 

: 8) huldig byvoorbeeld die mening dat beleid die 

volgende is " ... a desired course of action and 

interaction which is to serve as a guideline in the 

allocation of resources necessary to realise societal 

goals and objectives, decided upon and made 

publicly known by the legislator". Kortweg kom dit 

daarop neer dat die doelwitte van die wetgewer 

teenoor die gemeenskap deur die beleid 

beklemtoon word. Die sienswyse toon 'n redelike 

ooreenkoms met die van Cloete (1972:57) wat van 

mening is dat dit 'n basiese vereiste in die publieke 

administrasie is dat al die handelinge en 

bedrywighede wat onderneem word, doelgerig 

behoort te wees, dit wil se daar behoort 'n duidelike 

doelwit geformuleer en openbaar gemaak te word 

sodat alle betrokkenes en belanghebbendes kan 

weet waarop die handelinge toegespits is. 

Volgens Meehan (1987 : 9) kan die woord beleid 

identifiseer word met" ... an action program intended 

to apply a known priority, or reify a preferred 

outcome, ... ". Volgens die skrywer is beleid 'n 

instrument om rigting te gee aan bepaalde 

handelinge ten einde voorafbepaalde doelwitte te 

bereik. Die definisie van Mitchell en Mitchell (1969 

: 391) sluit aan by die sienswyse deurdat 

laasgenoemde skrywers meen dat "Public policy 

involves the deliberative choice of collective goals 

and the implementation of public decisions". 
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Uit bovermelde sienswyses wil dit voorkom asof 

daar nie 'n eenvormige definisie van die woord 

beleid bestaan nie, maar dat die omskrywings van 

die verskillende skrywers waarneembare 

ooreenkomste toon. Almal is dit byvoorbeeld eens 

dat die woord beleid betrekking het op die bereiking 

of verwesenliking van bepaalde doelwitte wat deur 

die betrokke instansie vooraf bepaal is. 

Daar is 'n verskil tussen beleid en besluitneming 

(Hanekom 1992: 13). Beleid is van groter omvang 

as besluitneming omdat dit 'n reeks spesifieke 

besluite behels, byvoorbeeld die besluit dat daar 'n 

probleem in Payneville (kyk paragraaf 4.2 Infra) 

ge"identifiseer is wat te wyte is aan die feit dat die 

gesondheidstoestande waaronder die inwoners van 

die gebied geleef het haglik was, die besluit dat iets 

daaraan gedoen meet word te wete die 

hervestiging van die Kleurlinginwoners in 

Geluksdal, die besluit oor wat die beste manier van 

optrede sal wees om die bepaalde probleem aan te 

spreek en die regstellende optrede wat hierop volg. 

Besluitneming daarenteen verwys na 'n enkele 

aksie op 'n spesifieke tydstip. Daar word 'n keuse 

gemaak tussen twee alternatiewe sodat die aksie 

bepaalde verwante optrede, byvoorbeeld die 

evaluasie van feitelike inligting en waardes, behels. 

Dit wil se die feite van 'n saak behoort teen 

bepaalde waardes opgeweeg te word en die 

teenoorgestelde is ook waar (Hanekom 1992: 13). 

Vir die doeleindes van die verhandeling sal beleid 

definieer word as die bepaling van doelwitte ter 

verbetering van die algemene welsyn van die 

bevolking deur die beleidmakers en die vereiste 

optrede ter verwesenliking van die doelwitte. 
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Beleidbepaling deur 'n owerheidsinstelling is 

gewoonlik 'n ingewikkelde en tydrowende proses 

(Cloete 1993 : 90). Vir elke openbare owerheid 

behoort 'n doelwit daargestel te word wat 

voortdurend by veranderende omstandighede 

aangepas behoort te word. Wanneer die doelwit 

gestel word, sal aangetoon word wat beoog word, 

hoe opgetree sal word om die wat te bereik, deur 

wie (dit wil se watter amptenaar of politieke 

ampsbekleer) opgetree sal word om die doelwit te 

bereik en waarmee (dit wil se met watter 

hulpbronne of masjinerie) gehandel sal word om die 

doelwit te bereik (Cloete 1972 : 57). Die proses 

staan bekend as beleidbepaling. 

1.9 INHOUD VAN VERHANDELING 

In hoofstuk een word prikkeling tot die studie, doelwit van die studie, metode 

van studie, insameling van inligting, begrensing van die onderwerp, 

verwysingstegniek, woordverklarings en die inhoud van die verhandeling 

aangebied. Hoofstuk twee handel oor beleid en die teoretiese onderbou van 

beleid. In die hoofstuk word faktore wat beleid en beleidbepaling be"invloed 

nagegaan en in verband gebring met die ontstaan, ontwikkeling en ontbinding 

van die Geluksdal Bestuurskomitee. Hoofstuk drie handel oor die invloed van 

die beleid van afsonderlike ontwikkeling ten opsigte van plaaslike owerhede vir 

Kleurlinge in Suid-Afrika sedert 1948 tot 1994. Daar word veral gefokus op 

wetgewing wat deur die destydse Parlement aanvaar is om die beleid van 

afsonderlike ontwikkeling toe te pas. Hoofstuk vier handel oor die manifestasie 

van die beleid van afsonderlike ontwikkeling en die invloed daarvan op die 

ontstaan, ontwikkeling en ontbinding van die Geluksdal Bestuurskomitee. In 

die hoofstuk word gefokus op die rede vir die ontstaan van die dorp Geluksdal. 

Die rol van plaaslike owerhede soos Springs, Brakpan en die eertydse 

Departement van Gemeenskapsbou in die stigting van Geluksdal word 

toegelig. 
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Hoofstuk yyf handel oar die manifestasie van beleid binne die 1993 

grondwetlike bedeling in Suid-Afrika en die invloed daarvan op die 

voortbestaan van die Geluksdal Bestuurskomitee. Daar word veral verwys na 

die afskaffing van diskriminerende wetgewing soos die destydse Wet op die 

Aanwysing van Aparte Geriewe, 1950 (Wet 52 van 1950), Wet op 

Groepsgebiede, 1966 (Wet 36 van 1966) en die aanvaarding van die eertydse 

Wet op Tussentydse Maatreels vir Plaaslike Regering, 1991 (Wet 128 van 

1991 ). Hoofstuk ses bestaan uit 'n samevatting, gevolgtrekkings, voorstelle vir 

verdere studie en moontlike navorsingsterreine voortspruitend uit die inhoud 

van die verhandeling gevolg deur 'n bibliografie. 

1.10 SAMEVATTING 

Die oogmerk met die inleidende hoofstuk is om vir die leser 'n 

verwysingsraamwerk te skep, waarbinne die tema van die verhandeling 

behandel sal word. Gevolglik is die prikkeling tot studie, die doelwit met die 

studie, die metode van die studie en die wyse waarop inligting ingesamel is, 

omskryf. Die raamwerk waarbinne die studie plaasvind is afgebaken waarna 

die inhoud van die studie asook 'n verklaring van relevante verskynsels ontleed 

is. Sodoende kan vasgestel word wat die omvang van die studie behels en 

hoe die studie afgebaken word. Met die hoofstuk as bree raamwerk kan daar 

oorgegaan word tot 'n ontleding van die invloed van die beleid van afsonderlike 

ontwikkeling op die ontstaan, ontwikkeling en ontbinding van die Geluksdal 

Bestuurskom itee. 



HOOFSTUK 2 

BELEID EN BELEIDBEPALING AS TEORETIESE VERTREKPUNT 

2.1 INLEIDING 

Die oogmerk van die verhandeling is om die invloed van beleid op die 

ontstaan, ontwikkeling en ontbinding van die Geluksdal Bestuurskomitee te 

ondersoek. Daarom word daar in die hoofstuk gepoog om 'n teoretiese 

onderbou oor beleid daar te stel. Op die wyse kan die beleidsaspekte wat 'n 

invloed op die ontstaan, ontwikkeling en ontbinding van die Geluksdal 

Bestuurskomitee het, beter verstaan word. 

Die hoofstuk neem 'n aanvang met 'n ontleding van die faktore wat 

beleidbepaling be"invloed. lnterne faktore soos stigtingsvoorwaardes, politieke 

opdrag, staats- en administratiefreg, finansiele beperkinge, voldoende 

personeel en die beskikbaarheid van geriewe word in verband gebring met die 

ontstaan, ontwikkeling en ontbinding van die Geluksdal Bestuurskomitee. 

Daarna word eksterne faktore soos maatskaplike omstandighede, behoeftes 

van die gemeenskap, openbare mening, beleid van politieke partye, die rol van 

drukgroepe, belangegroepe en massa optrede, persoonlike standpunte van 

politieke uitvoerende ampsbekleers, regeringstyl en beskikbaarheid van bronne 

omskryf in 'n paging om die invloed daarvan op die ontstaan, ontwikkeling en 

ontbinding van die Geluksdal Bestuurskomitee aan te toon. 

Die beleidbepalingsproses word daarna toegelig in 'n paging om die proses wat 

gelei het tot die totstandkoming van Geluksdal te verduidelik. Daar word veral 

verwys na probleemidentifisering, beleidformulering, beleidaanvaarding en 

beleidimplementering. Daarna word die rol van staatsamptenare, 

belangegroepe, en gemeenskapsinstellings in die implementering van beleid 

omskryf. Beleidevaluering word ten slotte kortliks toegelig. Vervolgens word die 

faktore wat beleidbepaling be"invloed kortliks ontleed. 
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2.2 FAKTORE WAT BELEIDBEPALING BEiNVLOED 

Daar is 'n element van spekulasie betrokke by die beleidbepalingsproses veral 

vanwee die feit dat die faktore wat die proses kan be"invloed vaag of selfs 

onbekend is (Hanekom 1993 : 14). Omdat openbare beleid altyd deur 'n 

openbare owerheid gemaak word om optrede te magtig vir die regulering van 

aangeleenthede wat binne die gesagsgebied van daardie betrokke owerheid 

ressorteer, is daar in elke staat altyd 'n aantal instellings wat besig is om beleid 

te bepaal ( Cloete 1993 : 110 ). Elkeen van die instellings word bedien deur 'n 

politieke ampsbekleer en amptenare en die beleidsbesluite wat in die proses 

geneem word, raak die landsburgers en gevolglik die inwoners van Geluksdal 

direk. Die voormalige Departement van Gemeenskapsbou was byvoorbeeld tot 

stand gebring om die Kleurlinginwoners van Suid - Afrika te help ontwikkel tot 

op die vlak waar hulle self verantwoordelikheid kon aanvaar vir plaaslike 

bestuur in hul gebiede (Theron 1964 :182). Geluksdal was in terme van die 

destydse Groepsgebiedewet, 1966 (Wet 36 van 1966) as Kleurlingwoongebied 

geklassifiseer en was gevolglik ook onderhewig aan die bepalings van die 

wetgewing ingevolge waarvan die voormalige Departement van 

Gemeenskapsbou tot stand gebring is. Wanneer beleid, soos hierbo vermeld, 

bepaal word behoort die beleidmakers egter in ag te neem dat daar verskeie 

interne en eksterne faktore bestaan wat die beleidbepalingsproses be"invloed. 

lnterne faktore sluit in stigtingsvoorwaardes, politieke opdrag, staats- en 

administratiefreg, finansiele beperkinge, voldoende personeel en die 

beskikbaarheid van geriewe. Eksterne faktore verwys na maatskaplike 

omstandighede, behoeftes van die gemeenskap, openbare mening, beleid van 

politieke partye, drukgroepe, belangegroepe en massa optrede, persoonlike 

standpunte van die uitvoerende ampsbekleers, regeringstyl en die 

beskikbaarheid van bronne. Die faktore word nou kortliks omskryf. 

2.2.1 INTERNE FAKTORE 

lnterne faktore verwys na faktore wat binne die owerheidsinstelling aanwesig 

is wat 'n invloed op beleidbepaling uitoefen. Beleidbepalers soos die betrokke 

by die ontstaan en ontbinding van die Geluksdal Bestuurskomitee behoort dus 

faktore soos stigtingsvoorwaardes, politieke opdrag, staats - en administratief

reg, finansiele beperkinge, voldoende personeel en die beskikbaarheid van 
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geriewe in ag te geneem het by beleidbepaling. Vervolgens word voornoemde 

faktore kortliks ontleed. 

2.2.1.1 STIGTINGSVOORWAARDES 

Staatsdepartemente en ander instellings word tot stand gebring met die doel 

om onder andere 'n bepaalde beleidsbesluit of doelwit te verwesenlik ten 

opsigte van byvoorbeeld behuisingsaangeleenthede, gesondheidsdienste en 

natuurbewaring (Botes, Brynard, Fourie, Fourie 1992 : 192). Die instellings kan 

slegs subdoelwitte bepaal en beleidsaspekte aanspreek wat binne die grense 

van hul oorhoofse doelwit val. Derhalwe behoort geen staatsdepartement sy 

bevoegdhede te oorskry deur byvoorbeeld die werksaamhede van 'n ander 

departement nietig te verklaar of sodanige aktiwiteite oor te neem of te 

dupliseer nie (Botes et al 1992 :192). Die destydse Departement van 

Gemeenskapsbou is gestig en een van die vernaamste funksies van 

bogenoemde departement was die ontwikkeling van Kleurlinge tot op 'n 

stadium wanneer voornoemde rassegroep self verantwoordelikheid vir plaaslike 

bestuur in hul eie gebiede kon aanvaar (kyk paragraaf 3.1 Infra). Bogemelde 

voormalige departement was betrokke by die hervestiging van die 

Kleurlinggemeenskap uit Payneville en die stigting van die dorp Geluksdal (kyk 

paragraaf 4.2.3 Infra). 

2.2.1.2 POLITIEKE OPDRAG 

Uitvoerende instellings (dit wil se staatsdepartemente) van die Uitvoerende 

Gesag word ingestel om op te tree as die uitvoerende agentskappe van die 

regering van die dag. In effek word staatsdepartemente daargestel om politieke 

doelwitte te bereik en gevolglik word een of meer departemente onder beheer 

van 'n politieke ampsbekleer (minister) geplaas. Soos alreeds vroeer vermeld, 

was die voormalige Departement van Gemeenskapsbou op 1 Augustus 1961 

tot stand gebring om Kleurlinge te help ontwikkel tot op 'n stadium waar hulle 

self verantwoordelikheid kon aanvaar vir plaaslike bestuur in hul eie woon

gebiede (Theron 1964 :182). Onderhandelinge vir die totstandkoming van die 

dorp Geluksdal is byvoorbeeld gevoer met laasvermelde staatsdepartement 

(Brakpan 1977). Die gevolg van die samesprekings was dat die misverstand 

oor finansiering van die dorpsontwikkeling uit die weggeruim was en die dorp 

Geluksdal gestig is (kyk paragraaf 4.2.3 Infra). 
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2.2.1.3 STAATS- EN ADMINISTRATIEFREG 

Die belangrikste grondslag van die huidige publieke administrasie in Suid Afrika 

is die konstitusionele oppergesag (Rautenbach & Malherbe 1994: 6). Derhalwe 

is enige administratiewe optrede, prosedure of organisasie wat in stryd met die 

bepalings van die grondwet is, ongeldig. Voorheen is die beleid van 'n 

owerheidsinstelling altyd getoets ten opsigte van die wetlike beginsels van die 

staats- en administratiefreg. Sou 'n owerheidsinstelling 'n onwettige beleid 

implementeer en 'n individu as gevolg daarvan skade berokken word, kon die 

owerheid daarvoor verantwoordelik gehou word (staatsaanspreeklikheid) en 

kan 'n eis om skadevergoeding ingestel word. In die geval van die stigting van 

die dorp Geluksdal was die destydse beleid van afsonderlike ontwikkeling van 

die voormalige regering toegepas deurdat die destydse 

Groepsgebiedewet, 1966 (Wet 36 van 1966) voorsiening gemaak het vir die 

daarstelling van afsonderlike woongebiede vir die verskillende rassegroepe in 

Suid - Afrika. Daarom was die stigting van die dorp Geluksdal nie teenstrydig 

met die bepalings van die destydse grondwet nie. 

2.2.1.4 FINANSleLE BEPERKINGE 

Geld is nodig om enige openbare handeling te verrig (Thornhill & Hanekom 

1979 : 54). Geen owerheidsinstelling kan bekostig om ambisieuse 

beleidsprogramme soos byvoorbeeld die oprigting van 'n onbeperkte aantal 

huise, daar te stel wat onbekostigbaar is nie. Die voormalige Stadsraad van 

Brakpan het byvoorbeeld besluit om die dorp Geluksdal te ontwikkel op die 

voorwaarde dat die destydse Departemente van Gemeenskapsbou en/of 

Kleurlingsake die destydse Stadsraad sou vergoed vir geouditeerde verliese 

wat uit die ontwikkeling kon voortspruit (Brakpan 1978). Die voorwaarde wat 

die destydse Stadsraad van Brakpan gestel het, was nie aanvaarbaar vir die 

voormalige Departement van Gemeenskapsbou nie omdat die departement 

vanwee finansiele beperkinge nie by voorbaat kon instaan vir enige verliese 

wat 'n plaaslike bestuur met die administrasie van 'n behuisingskema kon lei 

nie (Pretoria 1978). Dit het gelei tot die besluit van die voormalige Stadsraad 

van Brakpan om nie voort te gaan met die stigting van Geluksdal nie (kyk 

paragraaf 4.2.3 Infra). 
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2.2.1.5 VOLDOENDEPERSONEEL 

Wanneer beleid bepaal word, behoort seker gemaak te word dat daar 

voldoende opgeleide personeel beskikbaar is om die bepaalde beleid te 

implementeer (Hanekom 1987 : 15 ). Dit sou sinneloos vir 'n installing wees 

om 'n bepaalde aksieplan te formuleer om behoeftes socs ender andere 

watervoorsiening te bevredig sander dat daar beskik word oar voldoende 

personeel om die beleid uit te veer. Indian 'n beleid aanvaar word wat tot 

gevolg sal he dat die personeelgetalle uitgebrei word, behoort die finansiele 

vermoens van die installing oak aangespreek te word (Hanekom 1987 : 15). 

In die geval van die totstandkoming van die dorp Geluksdal byvoorbeeld het 

die beleidbepalers die betrokkenheid en die beskikbaarheid van voldoende 

personeel in ag geneem deurdat daar maandeliks 'n bedrag van R3,00 per 

wooneenheid gehef is om vir administratiewe kostes voorsiening te maak 

(Brakpan 1978). Die heffing vir administratiewe koste het ender andere 

voorsiening gemaak vir die betaling van salarisse aan personeel. 

2.2.1.6 GERI EWE 

Wanneer beleid bepaal word, behoort die betrokke departement sy beskikbare 

geriewe socs ender andere kantoorruimte en gereedskap in ag te neem. 

Sander voldoende geriewe kan beleid nie suksesvol implementeer word nie. 

'n Amptenaar behoort ten minste 'n kantoor en skryfbehoeftes te he om 

hom/haar in staat te stel om sodanige funksies uit te oefen wat sal lei tot die 

implementering van beleid. Sou addisionele geriewe verkry moet word, sal 

sodanige stap 'n invloed he op die finansiele posisie van die betrokke 

owerheidsinstelling omdat uitgawes aangegaan sal meet word om die geriewe 

wat benodig word, te bekom. Die totstandkoming van die dorp Geluksdal het 

byvoorbeeld tot gevolg gehad dat 'n kantoorblok in die dorp opgerig moes word 

en daar moes oak vir sowel gesondheidsdienste as 'n biblioteek voorsiening 

gemaak word (Brakpan 1980). 

2.2.2 EKSTERNE FAKTORE 

Eksterne faktore verwys na faktore buite die owerheidsinstelling, wat 'n invloed 

op beleidbepaling uitoefen. Beleidbepalers behoort dus eksterne faktore soos 

maatskaplike omstandighede, behoeftes van die gemeenskap, openbare 

mening, beleid van politieke partye, drukgroepe, belangegroepe en massa 
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optrede, persoonlike standpunte van die uitvoerende ampsbekleers, 

regeringstyl en die beskikbaarheid van bronne in ag te neem by beleidbepaling. 

Bogenoemde faktore word in die volgende paragrawe omskryf en daar sal 

telkens vermeld word hoe dit Geluksdal be'invloed het. 

2.2.2.1 MAATSKAPLIKE OMSTANDIGHEDE 

Hiermee word verwys na die omgewing soos deur tyd en plek bepaal, 

waarbinne openbare instellings werksaam is (Cloete 1993 :96 ). Dit behels die 

omgewing waarbinne die gemeenskap deur ekonomiese, tegnologiese, 

politieke, sosiale, fisieke en klimaatsfaktore be'invloed word. As die inwoners 

van 'n bepaalde geografiese gebied soos byvoorbeeld die Oas-Rand wat 'n 

dorp soos Geluksdal insluit, in haglike toestande woon, behoort daar 'n 

behuisingsprogram formuleer te word (kyk paragraaf 4.1 Infra). 'n Omvattende 

benadering is nodig aangesien verskeie instellings bestaan met die doel om die 

algemene welsyn van die bevolking te verbeter, dit wil se daar moet vir elke 

gespesialiseerde terrein asook vir al die terreine gesamentlik 'n toestand van 

algemene welsyn bewerkstellig en behou word. Die Minister van Finansies kan 

byvoorbeeld 'n toestand van algemene ekonomiese welsyn nastreef deur sy 

begrotingsbeleid te rig op die bekamping van inflasie deur middel van verpligte 

spaarheffings (Cloete 1983 :98). 

2.2.2.2 BEHOEFTES VAN DIE GEMEENSKAP 

Elke owerheidsinstelling het gewoonlik sy ontstaan te danke aan die feit dat die 

publiek 'n behoefte aan die lewering van 'n bepaalde diens het en vertoe 

daaromtrent aan die owerhede gerig het (Cloete 1993 : 98). In die verband kan 

veral verwys word na die rol van die pers, openbare vergaderings en die 

tussenkoms van private ondernemings ten opsigte van 'n verskeidenheid van 

aangeleenthede soos byvoorbeeld die aandrang van die Geluksdal 

Aksiekomitee dat die kwessie van hoe diensterekeninge soos vanaf die 

voormalige Stadsraad van Brakpan ontvang, ondersoek moet word (Geluksdal 

1993). 

Tydens 'n gemeenskapsvergadering gehou in die Geluksdal gemeenskapsaal 

op 1 September 1993 is daar aan die Geluksdal Aksiekomitee 'n mandaat 

gegee om bepaalde eise namens die inwoners van Geluksdal aan die destydse 
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Stadsraad van Brakpan oor te dra (Geluksdal Aksiekomitee : 1993). Die eise 

was onder andere daarop gemik om 'n vaste tarief van R60,00 per maand vir 

munisipale dienste te betaal. Die destydse Stadsraad van Brakpan het hierop 

gereageer deur in 'n ope brief aan die inwoners van Geluksdal te verduidelik 

wat die negatiewe finansiele implikasie vir die Groter Brakpan gebied sou wees 

as aan die eis voldoen sou word (Brakpan 1993). In die lig van die feit dat die 

aanvaarding van die eis om 'n vaste tarief te betaal sou lei tot 'n afskaling in 

dienslewering, is die versoek van die hand gewys deur die destydse Stadsraad 

van Brakpan. 

Die feit dat voornoemde mandaat aan die Geluksdal Aksiekomitee gegee is, 

kan beskou word as 'n miskenning van die rol van die lede van die Geluksdal 

Bestuurskomitee wat die wyk op die Stadsraad van Brakpan verteenwoordig 

het (kyk paragraaf 5.3.1 Infra). Voormelde stap was 'n aanduiding dat die 

beleid waarvolgens lede van 'n Kleurlingbestuurskomitee die 

Kleurlinggemeenskap verteenwoordig het, nie vir die inwoners van Geluksdal 

aanvaarbaar was nie. 

2.2.2.3 OPENBARE MENING 

Die term "openbare mening" kan omskryf word as die somtotaal van die 

uitgesproke gemoedstoestande, sentimente, sienswyses of gesindheid van die 

gemeenskap of groepe uit die gemeenskap of individue oor 'n openbare 

aangeleentheid. Die sienswyse is aan die owerheid bekend en word in ag 

geneem wanneer beleid bepaal word (Hanekom 1987 : 31 ). Voortvloeiend uit 

die omskrywing ontstaan die vraag nou of dit moontlik is om 'n gemeenskaplike 

sienswyse van die totale bevolking te verkry ten opsigte van 'n aangeleentheid. 

Daar is verskillende groeperinge in die gemeenskap, elk met hul eie 

sienswyses of gesindhede ten opsigte van 'n bepaalde aangeleentheid wat, 

wanneer dit in die openbaar gestel word, die sienswyse van die bepaalde 

groep beklemtoon. Openbare mening is gevolglik nie noodwendig 'n sienswyse 

of gesindheid wat deur die totale gemeenskap handhaaf word nie, maar eerder 

die sienswyses en gesindhede van verskillende groeperinge wat ooreenstem 

of totaal teenstrydig is (Hanekom 1987 : 31 ). Dit is veel eerder 'n kwessie van 

'n openbare mening as die algemene openbare mening, en eerder die 

sienswyse van 'n groepering in die gemeenskap en nie die sienswyse van die 
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totale gemeenskap nie. Die eis dat dienstegelde gehef deur die eertydse 

Stadsraad van Brakpan afwaarts aangepas moes word, kan nie as die 

openbare mening in Geluksdal beskou word nie (Kyk paragraaf 2.2.2.2 Supra). 

Die komplekse aard van openbare mening lei daartoe dat die verkose 

ampsbekleers of die amptenaar ten tye van besluitneming die menings van 

individue soos ender andere familielede, intieme vriende, kollegas, kundiges 

of persona wat vroeer in diens was van die bepaalde installing en kwalifiseer 

om die installing in adviserende hoedanigheid te dien, in ag behoort te neem. 

Dit sluit in instellings soos die media en die wetgewende instansies en 

minderheidsgroepe se standpunte wat veral ten tyde van 'n verkiesing hul 

standpunt stel. Die taak van die openbare ampsbekleers is om 

homself/haarself te vergewis van die verskillende groeperinge se sienswyses 

en 'n keuse te maak in terme van watter sienswyses in sy/haar beleid 

akkommodeer word (Hanekom 1987 :32). 

Die faktor van openbare mening is veral relevant vir die inhoud van die 

verhandeling aangesien openbare mening 'n rol gespeel het in die aanvanklike 

beleid wat ten opsigte van Geluksdal aanvaar is en latere wysigings wat deur 

die regering aangebring is. Aanvanklik het plaaslike owerhede soos Brakpan, 

Alberton en Springs daarop aangedring dat Kleurling inwoners hervestig word 

vanuit Payneville na Geluksdal (Kyk paragraaf 4.2 3 Infra). Vertoe soos deur 

voornoemde Plaaslike owerhede gerig aan die eertydse Ministers van 

Kleurlingsake en Gemeenskapsbou onderskeidelik, het gelei tot die 

proklamasie van Geluksdal as 'n woonbuurt vir Kleurlinge in terme van die 

Groepsgebiedewet, 1966 (Wet 36 van 1966) (kyk paragraaf 4.3 Infra). 

2.2.2.4 BELEID VAN POLITIEKE PARTYE 

In die meeste demokratiese state bestaan daar ten minste twee of meer poli

tieke partye wat voortdurend met mekaar meeding om die regering van die dag 

te word. In 'n demokratiese staat soos Suid Afrika kom 'n politieke party aan 

die bewind deur middel van vrye en regverdige verkiesings en is 

bewindsoorname gebaseer op die beleidstandpunte van die betrokke politieke 

party. Elke party se beleid beoog om die aktiwiteite van die 
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owerheidsinstellings in ooreenstemming met die opvattings van die party te 

bring (Cloete 1993 : 98). 

Dit is dus te verstane dat elke party wat aan bewind kom, die bestaande beleid 

sal verander of minstens probeer verander. Die werksaamhede van 'n 

owerheidsinstelling kan dus uitgebrei of ingekort word na 'n 

bewindsverandering. 'n Voorbeeld hiervan in Suid-Afrika is byvoorbeeld die feit 

dat Geluksdal onder die destydse Nasionale Party regering as 'n Kleurlingdorp 

in terme van die destydse Groepsgebiedewet, 1966 (Wet 36 van 1966) bestuur 

is. Nadat onderhandelinge oor 'n nuwe owerheidsbestel in Suid - Afrika 

aangeknoop is deur verteenwoordigers van verskillende politieke partye en 

bepaalde ooreenkomste bereik is, is die Oorgangswet op Plaaslike Regering, 

1993 (Wet 209 van 1993) aanvaar ingevolge waarvan Geluksdal volwaardig 

deel van Brakpan geword het. 

2.2.2.5 DRUKGROEPE, BELANGEGROEPE EN MASSA OPTREDE 

lnwoners vorm drukgroepe of neem deel aan massa optredes wanneer hulle 

sterk gekant of ten gunste van 'n bepaalde aangeleentheid is. 'n Voorbeeld 

hiervan is die huurder- en belastingbetalersvereniging wat in Geluksdal gestig 

is en wat voortdurend vertoe aan die betrokke owerhede gerig het oor 

beleidsveranderinge ten opsigte van die verteenwoordiging van die onderskeie 

gemeenskappe op die voormalige Stadsraad van Brakpan. Dikwels sal met die 

vertoe bedoel word om bepaalde voordele vir die lede van 'n bepaalde 

vakbond te verkry, byvoorbeeld 'n hersiening van bestaande wetgewing sodat 

verbeterde diensvoorwaardes vir werknemers verkry kan word (Cloete 1993 : 

99). Aangesien die lede van die betrokke vakbond ook kissers is, sal wel 

deeglik met hulle rekening gehou moet word aangesien die kissers die 

wetgewers kan maak of breek deur middel van hul stemreg. 

Vanwee die Nasionale Party se destydse beleid van afsonderlike ontwikkeling 

wat in 'n volgende hoofstuk ontleed word, het civic associations as 

belangegroep tot stand gekom om veral die vakuum te vul wat ontstaan het 

met die ineenstorting van tradisioneel swart plaaslike owerhede in die laat 

tagtigerjare (Rapport 19 Mei 1990: 15). Die organisasies het aanvanklik 

bestaan uit 'n losse alliansie van gemeenskapsorganisasies op grondvlak wat 
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gekonsentreer het op die onmiddellike behoeftes van die inwoners van die 

betrokke gebiede (Rapport 19 Mei 1990 : 15). 

In 1990 is die Civic Association of Southern Transvaal (Cast) gestig. Die 

organisasie was verteenwoordigend van 38 civic associations (The Star 

9 October 1990). In 1991 is 'n nasionale sambreelinstelling naamlik die South 

African National Civic Organisation (SANCO) gestig. Die uiteindelike doelwit 

van die civic associations was dat een ge"integreerde plaaslike bestuurstelsel 

met een administrasie en een belastingbasis daargestel word. Die Geluksdal 

Krisiskom itee is aanvanklik gestig en die naam is later verander na die 

Geluksdal Aksiekomitee. Voornoemde drukgroep is by die South African 

National Civics Organisation geaffilieer. Soos in 'n latere hoofstuk aangetoon 

sal word, het die Geluksdal Aksiekomitee 'n prominente rol gespeel tydens 

onderhandelinge in terme van 'n verandering in beleid wat gelei het tot die 

samesmelting van Geluksdal en die destydse Stadsraad van Brakpan (Kyk 

paragraaf 5.3.3.1 Infra). 

2.2.2.6 PERSOONLIKE STANDPUNTE VAN DIE POLITIEKE 

UITVOERENDE AMPSBEKLEeRS 

Politieke ampsbekleers verwys na persona wat as Ministers van die regering 

van die dag aangestel word en aan wie bepaalde staatsdepartemente 

toevertrou is. In die hoedanigheid is hulle gunstig geplaas om veranderinge 

aan te bring oor die beleid van die administratiewe instellings wat aan hulle 

toevertrou is. Voornoemde situasie spruit uit die feit dat sodanige 

ampsbekleers enersyds leiers is in die wetgewende instellings wat die 

deurslaggewende seggenskap in beleidsake het en andersyds is hulle in 

beheer van die administratiewe instellings waarin deskundige amptenare tot 

hul diens kan wees (Cloete 1993 : 99). Die inligting wat die amptenare aan die 

politieke uitvoerende ampsbekleers verskaf, kan gebruik word om be le id by die 

veranderde omstandighede aan te pas. Beleidsbesluite word in die politieke 

arena geneem maar die meeste beplanning random beleidsbeplanning en -

implementering vind in die administratiewe arena plaas (Caiden 1982: 51 ). Die 

destydse Ministers van Kleurlingsake en Gemeenskapsbou onderskeidelik was 

gevolglik in 'n posisie om die beleid van afsonderlike ontwikkeling veral ten 

opsigte van Geluksdal te be"invloed vanwee die feit dat hulle politieke 
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verantwoordelikheid vir bogenoemde onderskeie departemente aanvaar het 

(kyk paragraaf 4.2.3). 

'n Nadeel verbonde aan die invloed van die politieke ampsbekleders en 

amptenare is die feit dat hulle geesdrif vir 'n bepaalde beleid daartoe kan lei 

dat die beleid implementeer word ten spyte daarvan dat 'n substantiewe getal 

van die bevolking daarteen gekant is (Caiden 1982 : 51 ). Die Geluksdal 

Bestuurskomitee is saamgestel in terme van die Groepsgebiedewet, 1966 (Wet 

36 van 1966) om die destydse Stadsraad van Brakpan te adviseer met 

betrekking tot plaaslike owerheidsaangeleenthede oor Geluksdal (kyk paragraaf 

4.4 Infra). Die samestelling van die Geluksdal Bestuurskomitee was 'n 

manifestasie van die beleid van afsonderlike ontwikkeling soos toegepas deur 

die voormalige Nasionale Party regering (kyk paragraaf 3.2.3 Infra). Ten spyte 

van die samestelling van die Geluksdal Bestuurskomitee is die Geluksdal 

Aksiekomitee gestig om namens 'n gedeelte van die inwoners (kyk paragraaf 

2.4.2.3 Infra) onderhandelinge aan te knoop met die destydse Stadsraad van 

Brakpan oor hoe diensterekeninge (kyk paragraaf 5.3.1 Infra). Die stap was 

'n teken dat die betrokke gedeelte van die inwoners van Geluksdal ongelukkig 

was met die beleid van afsonderlike ontwikkeling. 

2.2.2.7 REGERINGSTYL 

Die benadering van die regering van die dag tot die regeringstaak sal 'n 

invloed uitoefen op die beleidbepalingsproses. Die regering kan byvoorbeeld 

besluit dat alle regeringsaangeleenthede agter geslote deure afgehandel moet 

word . Die regeringstyl sal kommentaar van die kiesers oor beleidsaspekte 

verhinder en sal heelwaarskynlik lei tot vervreemding tussen die regering en 

die kiesers. Dit kan ook tot gevolg he dat 'n beleid gevolg word wat nie 

ooreenstem met die behoeftes van die gemeenskap nie (Craythorne 1990 : 

66). 'n Ope benadering tot die regeringstaak sal nie noodwendig vervreemding 

tussen die regering en die kiesers voorkom nie maar dit kan daartoe lei dat die 

beleid wat ge"implementeer word ooreenstem met die bevolking se behoeftes. 

Die destydse Stadsraad van Brakpan het byvoorbeeld 'n bepaalde gedeelte 

van die sakelys van die gewone maandvergadering van die Raad "in komitee" 

behandel. Lede van die publiek is dan versoek om die raadsaal te verlaat ten 

einde aan die Raad 'n geleentheid te bied om die gedeelte van die sakelys af 
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te handel. Tydens die besprekings is aangeleenthede betreffende die inwoners 

van Geluksdal bespreek (Brakpan 1993). Daar is dus bepaalde 

aangeleenthede wat die lewens van die inwoners van Brakpan (veral 

Geluksdal) raak wat agter geslote deure afgehandel was en wat in stryd is met 

die huidige Regering se beleid van openheid en toeganklikheid. In effek is 

beleidsaspekte wat 'n invloed het op Geluksdal agter geslote deure bespreek. 

2.2.2.8 BESKIKBAARHEID VAN BRONNE 

Sonder bronne soos onder andere mannekrag, vermoens, materiaal, 

gereedskap en fondse om die beleid wat bepaal is te omskep in daadwerklike 

optrede, is beleidbepaling 'n futiele oefening (Craythorne 1990 : 66). Om ten 

spyte van 'n tekort aan bovermelde bronne voort te gaan om beleid te bepaal, 

is dwaasheid en skep verwagtinge waaraan daar nie voldoen kan word nie. 

Dit kan impulsiewe optrede tot gevolg he wat in bepaalde omstandighede 

finansiele uitgawes kan meebring wat tot bankrotskap kan lei. Die stigting van 

die dorp Geluksdal was byvoorbeeld gebaseer op die beleid van afsonderlike 

ontwikkeling en die verwagting van die destydse Stadsraad van Brakpan dat 

die verwagte verliese ten opsigte van die Kleurlingdorp deur die destydse 

Departemente van Gemeenskapsbou en Kleurlingbetrekkinge vergoed sou 

word (Brakpan 1978). 

Wanneer daar oorgegaan word tot die beleidbepalingsproses behoort al 

bostaande faktore in ag geneem te word omdat voornoemde faktore die beleid 

van toepassing op 'n besondere tydstip en plek, bepaal (Cloete 1972 :59). 

2.3 DIE BELEIDBEPALINGSPROSES 

Beleidbepaling vereis altyd wisselwerking tussen die bevolking en die 

funksionarisse (byvoorbeeld politieke uitvoerende ampsbekleers, wetgewers en 

amptenare) werksaam in die owerheidsinstellings wat 'n bydrae tot 

beleidbepaling behoort te lewer. Die wisselwerking kan plaasvind deur middel 

van verkiesings en vergaderings waarby sowel diegene wat belangegroepe 

verteenwoordig en politieke ampsbekleders en amptenare op uitnodiging 

teenwoordig kan wees. Druk kan deur middel van meningsopnames, openbare 

vergaderings, optogte, mediaveldtogte, intimidasie asook deur 
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ge·institusionaliseerde wisselwerking op politieke ampsbekleders en amptenare 

uitgeoefen word (Cloete 1993 : 103). 

Daar bestaan nie 'n universele beleidbepalingsmodel nie. 'n Aanvaarbare 

model behoort ten minste die volgende vyf fases in te sluit, te wete 'n 

identifikasie van die aangeleentheid (probleem) waaroor beleid bepaal moet 

word, 'n ondersoek na die aangeleentheid waarvoor nuwe beleid of 

beleidsaanpassing vereis word, 'n openbare beleidstelling oar wat die 

beleidbepaler beoog om te doen, implementering van die beleid en die 

evaluasie van die beleid na aanleiding van die terugvoer wat ontvang word 

(Hanekom 1987 : 20). Dit kan 'n ingewikkelde en tydrowende ondersoektaak 

wees waaraan amptenare, navorsingsinstellings, ondersoekkommisies of -

komitees of komitees van die wetgewende instellings kan deelneem (Hanekom 

1987 :20). Die aangeleentheid word vervolgens verder ontleed. 

2.3.1 PROBLEEMIDENTIFISERING 

Volgens Smit (1985 : 11) is wetenskaplike navorsing daarop gemik om 

wetenskaplike antwoorde op spesifieke vrae of probleme te verkry. 

Probleemidentifisering en -formulering kan as die eerste stappe in die 

wetenskaplike navorsingsproses beskou word (Smit 1985 : 11 ). Die probleem 

word as die basis van enige ondersoek beskou. Daar behoort 'n insig in die 

aard, omvang en intensiteit van die probleem verkry te word voordat daar 

oorgegaan word tot probleemf~rmulering. Eers nadat die bepaalde 

probleemarea ge"identifiseer is, kan die probleem afgebaken en geformuleer 

word (Smit 1985: 11 ). Vir doeleindes van die verhandeling word die woord 

probleem gedefinieer as 'n toestand wat lei tot die ontstaan van behoeftes of 

ontevredenheid by 'n bepaalde deel van die inwoners waarvoor regstellende 

optrede vereis word (Anderson 1984 :44 - 45). 

Die eerste fase van probleemidentifiseritlg of die identifikasie van 'n doelwit of 

'n behoefte impliseer dat inligting ingewin word deur die beleidsformuleerder 

(in heelwat gevalle 'n amptenaar) wat die omvang van die doelwit of behoefte 

aantoon, die gemeenskapsgroepe wat betrek sal word en die alternatiewe 

metodes wat aangewend kan word om die doelwit te bereik of om in die 

behoefte te voorsien (Hanekom et al 1993 :64). Die tweede fase van die 
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proses behels die daarstelling van 'n program van aksie deur die beleidbepaler 

wat daarop gemik is om die doelwit te verwesenlik en word magtiging verleen 

vir die uitvoer van die beleid. As 'n derde fase word die beleid gestel deur die 

beleidmaker waarna die uitvoerende owerheidsinstellings die mandaat het om 

die beleid te implementeer. 

Die Kleurlinggemeenskap wat in Payneville woonagtig was, het onwettig in die 

gebied gewoon aangesien die woongebied in terme van die destydse regering 

se beleid gereserveer was vir swartmense (Springs 1980). Die afleiding kan 

gemaak word dat voornoemde situasie as 'n probleem ge'identifiseer kon word 

aangesien dit teenstrydig was met die beleid van afsonderlike ontwikkeling (kyk 

paragraaf 3.2.3 Infra). 'n Hervestigingsaksie moes dus geloods word en 

derhalwe moes grondgebied identifiseer word waarop voorsiening vir die 

hervestiging van die Kleurlinggemeenskap wat in Payneville woonagtig was, 

gemaak moes word. Vertoe is aan die betrokke owerheidsinstellings gerig, 

onderhoude is aangevra met die destydse Minister van Kleurlingbetrekkinge en 

'n sosio-ekonomiese opname is deur die destydse Stadsraad van Springs in 

Payneville gedoen (Springs 1978). Goedkeuring is van die voormalige regering 

ontvang om die Kleurlinggemeenskap van Payneville in Geluksdal te hervestig 

(Pretoria : 1978). 

2.3.2 BELEIDFORMULERING 

Die gewone prosedure vir beleidbepaling in Suid-Afrika is dat die politieke 

uitvoerende ampsbekleders (soos byvoorbeeld die President, Minister, 

Premiers van provinsiale regerings en voorsitters van uitvoerende komitees van 

Plaaslike Owerhede) die goedkeuring van die kongresse of konferensies of 

koukus van die bewindhebbende politieke party sal verkry om voorstelle aan 

die wetgewende instellings voor te le sodat die regering van die dag die beleid 

van die bewindhebbende politieke party of die voorstelle van die amptenare sal 

aanvaar (Cloete 1993 : 101 ). Wanneer beleid geformuleer word, is dit ook 

nodig om sorgvuldig te oorweeg watter implikasies die implementering van die 

beleid inhou. Amptenare behoort te weet watter struikelblokke teegekom kan 

word en is gevolglik die beste toegerus om te voorspel wat die moontlike 

implementeringsgevolge en -implikasies kan wees en om die politieke 

ampsdraers daaroor in te lig (Cloete 1993 : 93). 
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Konsepwetgewing waarin die beleid van die regering van die dag vervat word, 

word gewoonlik deur amptenare geformuleer en aan die politieke uitvoerende 

ampsbekleders vir goedkeuring voorgele. Na die verkryging van goedkeuring 

word die konsepwetgewing na die regsadviseurs verwys om die bewoording 

op te knap sodat aan regsvereistes voldoen kan word (Cloete 1993 : 101 ). 

Nadat die regsadviseurs hul werk afgehandel het, word die konsepwetgewing 

na die betrokke politieke ampsbekleer deurgestuur vir voorlegging vir wettiging 

deur die wetgewende installing (soos byvoorbeeld die Parlement). 

Beleidformulering behels die ontwikkeling van aksieplanne om behoeftes of 

ontevredenheid wat in die gemeenskap ontstaan het aan te spreek (Anderson 

1984 : 53). Die inwoners van Payneville het onder haglike omstandighede 

gewoon (kyk paragraaf 4.2.3 Infra). Daarby was voornoemde gebied in terme 

van die Groepsgebiedewet, 1966 (Wet 36 van 1966) tot 'n swart woongebied 

verklaar (kyk paragraaf 4.2.1 Infra). Voormelde probleme is deur middel van 

'n hervestigingsaksie aangespreek wat gelei het tot die stigting van die dorp 

Geluksdal (kyk paragraaf 4.3 Infra). 

2.3.3 BELEIDAANVAARDING 

Beleidaanvaarding is die proses waartydens die betrokke wetgewende 

installing die konsepwetgewing ingevolge die voorskrifte van sy reglement van 

orde behandel en goedkeur vir implementering (Cloete 1993 : 101 - 102). 

Nadat die beleid aanvaar is, is dit die verantwoordelikheid van die 

beleidbepalers om die beleid te bemark (Cloete 1993 : 107). Tydens die proses 

behoort daarna gestreef te word om te verklaar: 

(a) watter behoeftes veronderstel is om bevredig te word asook hoedat die 

bepaalde beleid die wesenlike behoeftes en geregverdigde verwagtinge 

van individue en groepe gaan bevredig; 

(b) wat die gevolg sal wees indien die bevolking sou weier of versuim om 

hul samewerking te verleen by die implementering van die beleid; 

(c) watter goedere en dienste verskaf gaan word om die vasgestelde 

behoeftes en begeertes te bevredig; 
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(d) wanneer beoog word om met die beleidsimplementering te begin; en 

(e) watter instellings betrokke sal wees by die implementering van die 

beleid (Cloete 1993 :107). 

Die proses van beleidbepaling word bemoeilik deur die feit dat dit altyd 

toekomsgerig behoort te wees aangesien dit eers in die toekoms resultate 

lewer. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling was byvoorbeeld daarop gemik 

om aparte rasgebaseerde plaaslike owerheidsinstellings in gebiede soos 

Geluksdal tot stand te bring. Vervolgens word die implementering van beleid 

toegelig. 

2.3.4 IMPLEMENTERING VAN BELEID 

Beleidimplementering vind plaas wanneer regeringsinstellings die voorgestelde 

aksieplanne van die beleidmaker toepas (Hanekom 1987 : 54). Dit is 'n 

ingewikkelde proses en wetlike voorskrifte, administratiewe moontlikhede en 

die voorkeure van belangegroepe behoort in aanmerking geneem te word 

(Hanekom 1987 : 54). Dit kan die verantwoordelikheid van 'n enkele 

staatsdepartement wees hoewel bepaalde aspekte soos byvoorbeeld die 

begroting die verantwoordelikheid van die totale spektrum van die sentrale 

regering kan wees. Soos alreeds in 'n vorige paragraaf vermeld, is die 

destydse Departement van Gemeenskapsbou byvoorbeeld tot stand gebring 

om plaaslike bestuur onder Kleurlinge te bevorder in terme van die beleid van 

afsonderlike ontwikkeling van die destydse regering. Die voormalige Stadsraad 

van Brakpan het alle korrespondensie oor die ontwikkeling van die dorp 

Geluksdal met beamptes van bogenoemde staatsdepartement gevoer. 

Beleidimplementering en beleidformulering is twee onderskeibare funksies 

maar die prosesse is so nou verwant dat dit moeilik is om hulle te skei 

(Hanekom : 1987 : 54). Die wyse waarop beleid byvoorbeeld formuleer word, 

sal 'n invloed he op die implementering van beleid. 

Beleidformulering, as deel van die beleidbepalingsproses, is 'n paging om die 

bestaande situasie ten opsigte van die algemene welsyn van die bevolking te 

verander of te verbeter. Dit kry egter betekenis slegs wanneer dit implementeer 

word en die voorneme of doelwit van die beleidbepaler getoets kan word 
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(Hanekom 1987 : 55). Die sosio-ekonomiese opname wat in Payneville 

onderneem was, het byvoorbeeld aangetoon dat die lewensomstandighede van 

die inwoners van die dorp, haglik was (kyk paragraaf 4.2.3 Infra). Die 

hervestiging van die onderskeie gemeenskappe wat in die dorp woonagtig was, 

kon daartoe lei dat hul lewensomstandighede verbeter het (Springs 1980). 

Vervolgens word kortliks verwys na staatsamptenare, wetgewers, 

belangegroepe en gemeenskapsinstellings wat gewoonlik betrokke is by die 

implementering van beleid en wat ook 'n invloed gehad het toe die beleid van 

afsonderlike ontwikkeling ten opsigte van Geluksdal Bestuurskomitee 

ge·implementeer is. 

2.3.4.1 STAATSAMPTENARE 

Die impak van openbare beleid word slegs ervaar nadat dit deur aangestelde 

amptenare implementeer word (Hanekom 1987 : 56). Die optrede of 'n gebrek 

aan optrede deur die amptenaar kan dus die sukses van 'n bepaalde beleid 

bepaal. Die voormalige Stadsraad van Brakpan het byvoorbeeld besluit om nie 

voort te gaan met die ontwikkeling van die dorp Geluksdal nie (Brakpan 1978). 

Die besluit was gebaseer op die aanname dat die dorp ten opsigte van die 

lewering van noodsaaklike dienste nie oor infrastruktuur beskik het nie. Daar 

sou nuwe infrastruktuur installeer moes word om dienste soos rioolsuiwering, 

elektrisiteit en water te voorsien. Dit sou lei tot kapitaaluitgawes waarvoor nie 

voorsiening gemaak was nie (Brakpan 1977). Daarby was die dekonsentrasie 

van die Kleurlinge aan die Oosrand in 'n aantal kleiner dorpe moontlik nie 

aangewese nie aangesien 'n streekdorp meer lewensvatbaar sou wees en 

basiese gemeenskapsdienste makliker en met meer regverdiging in 'n 

streeksdorp voorsien kon word (Brakpan 1977). 

Die destydse Sekretaris van die Departement van Gemeenskapsbou het hierop 

'n vergadering bele met verteenwoordigers van die destydse Stadsraad van 

Brakpan om die aangeleentheid te bespreek (Brakpan 1978). Na afloop van 

die vergadering het die destydse Stadsraad van Brakpan besluit om met die 

ontwikkeling van die dorp Geluksdal voort te gaan. Die suksesvolle 

implementering van beleid hang af van die insig van die amptenaar en of die 
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betrokke amptenaar met die bepaalde beleidsdoelwitte van die wetgewer 

identifiseer ( Hanekom : 1987 : 56 ). 

2.3.4.2 BELANGEGROEPE 

Wanneer 'n belangegroep die regering ten opsigte van die aanvaarding van 'n 

bepaalde beleidsaspek suksesvol be"invloed het, sal die groep 'n rol speel by 

die implementering van die beleid. In die verband kan verwys word na die 

aandrang van die South African Civics Organisation (SANCO) dat die beleid 

ten opsigte van 'n plaaslike bestuurstelsel in Suid-Afrika verander moes word 

om voorsiening te maak vir 'n gesamentlike belastingbasis vir alle inwoners van 

'n dorp (Rapport 19 Mei 1990: 15). Nadat die Oorgangswet op Plaas like 

Regering, 1993 (Wet 209 van 1993) deur die Parlement aanvaar is, het 

verteenwoordigers van die South African Civics Organisation (SANCO} 'n 

deurslaggewende rol gespeel in onderhandelinge vir die installing van 

Oorgangsrade in terme van die Wet. In Geluksdal byvoorbeeld het die 

Geluksdal Aksiekomitee as verteenwoordigers van SANCO opgetree tydens 

onderhandeling vir die installing van die Brakpan Oorgangsraad (Brakpan 

1994). Die onderhandelinge het gelei tot die totstandkoming van die Stadsraad 

van Brakpan waarop alle woongebiede binne die landdrosdistrik van Brakpan 

verteenwoordig is. 

2.3.4.3 GEMEENSKAPSINSTELLINGS 

Gemeenskapsinstellings kan deur die staat aangewend word om bepaalde 

projekte in die gemeenskappe te implementeer. In die verband kan veral 

verwys word na die reserwe polisiemag wat op 'n deeltydse basis sonder 

vergoeding betrokke is by die bekamping van misdaad (Hanekom 1987 : 58). 

Daar bestaan veral drie voorwaardes vir die suksesvolle implementering van 

beleid. Daar moet onder andere gehou word by die riglyne soos neergele deur 

die beleidbepaler, die beleidimplementeerder moet oortuig wees daarvan dat 

die beleid korrek is en wel administratiewelik toegepas kan word en die aksies 

wat geneem word bevoordeel die sienswyse van die belangegroep/e wat vir die 

bepaalde beleid geagiteer het (Hanekom : 1987 : 59). 
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Die regering van die dag beskik oor verskeie instrumente wat aangewend kan 

word om beleid te be'invloed en te bepaal. Dit sluit onder andere in wetgewing, 

voorsiening van dienste, beskikbaarstelling van fondse, belastingheffing en 

oorredingsvermoe. 

Ongeag hoe deeglik beleid bepaal word, gebeur dit dat probleme ondervind 

word met die praktiese implementering daarvan. Volgens Hanekom (1987:61) 

is die probleme te wyte aan die volgende redes: 

+ Openbare beleid word dikwels in algemene terme bekend gestel en die 

formulering van die implementeringsbeleid word oorgelaat aan die 

implementeerders wat die oorspronklike bedoeling van die beleidbepaler 

kan ignoreer en vervang met sy/haar persoonlike doelwitte . 

+ Openbare verwagtinge kan so hoog wees dat dit nie moontlik is vir die 

regering van die dag om met die beperkte bronne tot sy/haar beskikking 

daaraan te voldoen nie. 

+ Beleid wat daarop gemik is om probleme op een gebied aan te spreek, 

kan probleme op 'n ander gebied tot gevolg he. Die regering se paging 

om die haglike gesondheidstoestande waaronder Kleurlinge in 

Payneville gewoon het uit te skakel deur die gemeenskap in Geluksdal 

te hervestig (kyk paragraaf 4.2.3 Infra), het byvoorbeeld daartoe gelei 

dat die destydse Stadsraad van Brakpan finansiele verliese gely het 

(Brakpan 1978). 

In die openbare sektor behoort geen doellose handeling geduld te word nie. 

Alie openbare bedrywighede behoort gerig te wees op die bereiking van 

bepaalde doelwitte (Hanekom & Thornhill 1979 :23). Om die rede behoort die 

handelinge van openbare instellings voortdurend evalueer te word om te 

bepaal of dit gerig is op die bereiking van doelwitte soos deur die 

beleidbepalers gestel. Vervolgens word beleidevaluering omskryf. 
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2.3.4.4 BELEIDEVALUERING 

Beleidevaluering kan omskryf word as 'n paging deur die beleidbepaler om die 

koste effektiwiteit van verskeie beleidsalternatiewe of die effektiewe toepassing 

van bestaande beleid te oorweeg (Hanekom 1987 : 65). Beleid word gemaak 

om voorsienbare behoeftes van die inwoners te bevredig en berus op kennis 

van praktyke uit die verlede (Cloete 1993 : 109). Voordat die beleid toegepas 

word, behoort 'n uitvoerbaarheidstudie gedoen te word (Hanekom 1987:91 ). 

Hierby word bedoel dat daar gekyk behoort te word na onder andere die impak 

wat die voorgestelde beleid op uitvoerende instellings soos staatsdepartemente 

sal he. Nadat die beleid ge"implementeer is, behoort nagegaan te word of dit 

onder andere koste effektief is en of die beoogde doelwitte van die beleid 

bereik is (Hanekom 1987:91 ). Daarom is dit 'n vereiste dat beleid dopgehou 

word om dit by veranderende omstandighede aan te pas. Ten einde die sukses 

van die beleid oor 'n bepaalde aangeleentheid te evalueer, behoort die 

resultate van die beleid aan die beleidmaker gekommunikeer te word. Die 

terugvoer van beleidsresultate verskaf die geleentheid aan die beleidbepaler 

om veranderinge in die aanvanklike behoefte te identifiseer en die beleid 

dienooreenkomstig aan te pas. Bogenoemde evaluasie het ook in die geval 

van die beleid van afsonderlike ontwikkeling soos toegepas op dorpe soos 

Geluksdal, gegeld. Voortspruitend uit die evaluering van die beleid van 

afsonderlike ontwikkeling is nuwe ge'integreerde plaaslike owerhede in terme 

van die Oorgangswet op Plaaslike Regering, 1993 (Wet 209 van 1993) geskep. 

2.4 SAMEVATTING 

Beleid en beleidbepaling is 'n belangrike faset van publieke administrasie. Dit 

bepaal die parameters van regeringsaktiwiteite. Die beleidbepalingsproses het 

onder andere ten doel die verbetering van die algemene welsyn van die 

bevolking van die land waarby Geluksdal ingesluit is. Die wyse waarop die 

regering van die dag beoog om sy doelwit te bereik kan afgelei word van die 

beleid wat aanvaar word. Die destydse Nasionale Party Regering se beleid was 

daarop gemik om afsonderlike ontwikkeling ten opsigte van die verskillende 

bevolkingsgroepe in die land toe te pas. Die implementering van die beleid het 

gelei tot die hervestiging van die Kleurlinggemeenskap van Payneville in 

Geluksdal. Die handeling het aanleiding gegee tot die ontstaan, ontwikkeling 

en ontbinding van die Geluksdal Bestuurskomitee. 
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Die beleidbepalingsproses is gekompliseerd veral vanwee die feit dat dit 'n hoe 

mate van verantwoording en 'n bereidwilligheid om inisiatief te neem, vereis. 

Daarby is daar 'n aantal faktore wat die proses be"invloed wat in ag geneem 

behoort te word voordat beleid bepaal word. Hiermee word onder andere 

verwys na die maatskaplike omstandighede in die land en meer spesifiek in 

Payneville wat gelei het tot die totstandkoming van Geluksdal, behoeftes van 

die gemeenskap, die openbare mening, die beleid van politieke partye, 

persoonlike standpunte van die politieke uitvoerende ampsbekleers, 

regeringstyl en die beskikbaarheid van bronne. 

Vanwee die gekompliseerdheid van die beleidbepalingsproses, het dit belangrik 

geword vir die uitvoerende politieke ampsbekleers om te steun op inligting soos 

deur amptenare verskaf ten einde 'n realistiese beleid te bepaal. Die proses 

kan dus nie onderneem word deur 'n enkele installing of funksionaris wat in 

afsondering optree nie. In elke staat sal talryke private en openbare instellings 

saamwerk om die verbetering van die algemene welsyn van die bevolking te 

bevorder. Omdat die inisiatief vir beleidbepaling veral vanuit die wetgewende 

instellings soos die Parlement, streeksregerings, munisipale rade, 

leidinggewende amptenare en belangegroepe kom, behoort die proses altyd 

in pas met die politieke prosesse van wetgewing en regering te bly. In die 

volgende hoofstuk word die praktiese implikasie van die beleid van afsonderlike 

ontwikkeling ten opsigte van die Kleurlingbevolking in Suid - Afrika in die 

algemeen en in die besonder in Geluksdal, toegelig. Op die wyse kan 'n 

historiese perspektief verkry word oor die invloed van die beleid van 

afsonderlike ontwikkeling op die ontstaan, ontwikkeling en ontbinding van die 

Geluksdal Bestuurskom itee. 



HOOFSTUK 3 

INVLOED VAN DIE BELEID VAN AFSONDERLIKE 

ONTWIKKELING OP KLEURLING PLAASLIKE OWERHEIDS

INSTELLINGS IN SUID-AFRIKA VANAF 1948 TOT 31 MAART 

1993 

3.1 INLEIDING 

Geluksdal was in terme van die voormalige Wet op Groepsgebiede, 1966 (Wet 

36 van 1966) as 'n Kleurlinggebied geklassifiseer. In die hoofstuk word die 

beleid wat tot die ontstaan en ontwikkeling van afsonderlike plaaslike 

owerheidsinstellings in die vorm van raadplegende- en bestuurskomitees vir 

Kleurlinge aanleiding gegee het, ontleed. Op die wyse kan 'n historiese 

perspektief verkry word oor beleid wat die ontstaan ontwikkeling en ontbinding 

van die Geluksdal Bestuurskomitee be'invloed het. 

Die aanloop tot afsonderlike rasgebaseerde plaaslike owerheidsinstellings vir 

Kleurlinge word toegelig. Daar word onder meer verwys na wetgewing wat deur 

die Parlement aanvaar is om die toepassing van die destydse beleid van 

afsonderlike ontwikkeling te bevorder. Daar word veral verwys na die destydse 

Bevolkingsregistrasiewet, 1950 (Wet 30 van 1950), die destydse Wet op 

Groepsgebiede, 1950 (Wet 41 van 1950)wat later vervang is deur die Wet op 

Groepsgebiede, 1966 (Wet 36 van 1966), die destydse Wet op Afsonderlike 

Verteenwoordiging van Kiesers, 1951 (Wet 46 van 1951) en die destydse Wet 

op Tussentydse Maatreels vir Plaaslike Regering, 1991 (Wet 128 van 1991 ). 

Daar word op voornoemde wetgewing gefokus omdat dit die statutere 

magtiging aan die destydse regering verleen het om die beleid van afsonderlike 

ontwikkeling te kon toepas. Vervolgens word die historiese beleidsaspekte wat 

sedert 1948 die totstandkoming van Kleurlingbestuurskomitees be'invloed het, 

ondersoek. 
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3.2 HISTORIESE BELEIDSASPEKTE WAT SEDERT 1948 DIE 

TOTSTANDKOMING VAN KLEURLINGBESTUURSKOMITEES BEiNVLOED 

HET 

Voor 1948 het die regering van die dag nie doelgerig en konsekwent gepoog 

om 'n rasseskeiding in Suid Afrika teweeg te bring nie. Die oorwinning wat die 

Nasionale Party in Mei 1948 by die stembus behaal het, was 'n keerpunt 

aangesien dit die destydse regering se oogmerk was om 'n republiek tot stand 

te bring en sy apartheidsbeleid uit te voer. Beleidsaspekte wat deur die 

Nasionale Party sedert bewindsaanvaarding in 1948 in wetgewing verwoord is, 

het die grondslag gevorm vir die totstandkoming van Kleurling

bestuurskomitees. In 'n paging om die invloed van beleid op die ontstaan en 

ontbinding van die Geluksdal Bestuurskomitee te bepaal, word die agtergrond 

van beleidsaspekte wat later ook in die ontstaan van Kleurlingbestuurskomitee 

sou manifesteer, in die hoofstuk uiteengesit. Vervolgens word die historiese 

gebeure vanaf 1948 tot 1961 ontleed omdat wetgewing in die tydperk deur die 

Parlement aanvaar is wat die installing van bestuurskomitees vir 

Kleurlinggebiede en in die besonder vir Geluksdal vooraf gegaan het (Muller 

1985: 493). 

3.2.1 HISTORIESE GEBEURE VANAF 1948 TOT 1961 

Die aanloop tot afsonderlike rasgebaseerde plaaslike owerhede vir 

Kleurlinge het 'n aanvang geneem met die aanvaarding van die 

Bevolkingsregistrasiewet, 1950 (Wet 30 van 1950). Die wetgewing het 

voorsiening gemaak vir die installing van 'n bevolkingsregister asook vir 

die indeling van die Suid Afrikaanse bevolking in vier groepe te wete 

Blank, lndier, Kleurling en Swart (Muller 1985 : 493). Aansluitend by 

laasgenoemde Wet is die voormalige Wet op Groepsgebiede, 1950 (Wet 

41 van 1950) deur die Parlement aanvaar. lngevolge laasvermelde Wet 

het die regering die stedelike gebiede verdeel in woonbuurte wat 

spesifiek vir bepaalde rassegroepe gereserveer was. Dit het betaken dat 

slegs 'n spesifieke ras ingevolge die Bevolkingsregistrasiewet in 'n 

bepaalde gebied kon woon en werk. Hiervolgens het verskuiwings van 

Kleurlinggesinne op groat skaal plaasgevind. lnwoners van Payneville 

in Springs is byvoorbeeld hervestig in Geluksdal om onder andere die 
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beleid van die destydse regering ten opsigte van afsonderlike 

ontwikkeling te bevorder (kyk paragraaf 4.2.3 Infra). 

Dr Malan (die leier van die Nasionale Party in 1948) het die getallegroei 

van die Kleurlinge gevrees en wou hulle op 'n afsonderlike kieserslys 

plaas (Van Jaarsveld 1978 : 60). Die proses van rasseskeiding is 

voortgesit toe Dr T.E. Donges, die Minister van Binnelandse Sake 'n 

wetsontwerp by die Volksraad in Maart 1951 ingedien het, wat 

voorsiening gemaak het vir die verwydering van die stemgeregtigde 

Kleurlinge van die gemeenskaplike kieserslys in Kaapland. lngevolge 

die wetsontwerp sou Kleurlinge op 'n aparte kieserslys geplaas word en 

sou hulle die reg he om vier blanke verteenwoordigers vir die destydse 

Volksraad, een blanke verteenwoordiger vir die destydse Senaat en 

twee blanke of bruin verteenwoordigers vir die destydse Kaapse 

Provinsiale Raad, te kies (Van Jaarsveld 1978 : 60). 

Die wetsontwerp het verset ontlok van sowel die Kleurlingbevolking as 

die opposisie in die Parlement (Kruger 1978 : 264). In reaksie hierop 

het die destydse regering op arbitrere wyse te werk gegaan om die 

betrokke wetgewing deur die Parlement te loods. 'n Onnatuurlik 

vergrote Senaat, hofsake en 'n uitspraak deur die Appelhof het gevolg. 

Na 'n stryd van ses jaar is die destydse Wet op Afsonderlike 

Verteenwoordiging van Kiesers, 1951 (Wet 46 van 1951 ), op die wetboek 

geplaas. Enkele maande later is die destydse Wysigingswet op 

Afsonderlike Verteenwoordiging van Kiesers, 1956 ( Wet 30 van 1956), 

op die Wetboek geplaas (Kruger 1978 : 264). lngevolge die Wet sou 

Kleurlinge voortaan deur twee Blankes in die Kaapse Provinsiale Raad 

verteenwoordig word. 

Die doelbewuste pogings wat sedert die bewindsaanvaarding van die 

Nasionale Party in 1948 aangewend was om die beleid van afsonderlike 

ontwikkeling toe te pas, het meegebring dat die nie - blanke 

rassegroepe hulle verteenwoordiging in die destydse Volksraad, die 

Provinsiale Raad van die Kaapprovinsie en uiteindelik ook in die 

munisipale rade van blanke dorpe en stede verloor het (Cloete 1983: 
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182). Die motief agter die optrede was klaarblyklik die poging om die 

politieke mag van die Afrikaner te verskans asook die vrees dat 

Kleurlinge hulself by die Blanke opposisie sou skaar wat die Nasionale 

Party regering algaande kon verswak (Muller 1985 :488). Voormelde 

gebeure het 'n vervreemding tussen Blankes en Kleurlinge 

teweeggebring. Op plaaslike bestuursvlak het dit gemanifesteer in die 

totstandkoming van Blanke stadsrade en Kleurlingbestuurskomitees. 

Die vervreemding van Kleurlinge en Blankes in 1956 sou egter nie 

permanent wees nie. Hulle sou weer op buitengewone wyse bymekaar 

uitkom, hoewel afsonderlik in die Driekamer Parlement ingevolge Artikel 

37 van die Grondwet van die Republiek van Su id Afrika, 1983 (Wet 110 

van 1983). Die aangeleentheid word verder toegelig (kyk paragraaf 

3.2.4 Infra). 

Met ingang van 1 Augustus 1961 is die destydse Departement van 

Gemeenskapsbou gestig. Een van die vernaamste funksies van die 

Departement was die ontwikkeling van die Kleurlinge tot op 'n stadium 

waar hulle self verantwoordelikheid vir plaaslike bestuur in hul eie 

gebiede kon aanvaar. Die betrokke Minister het die Niemandtkomitee 

aangestel om ondersoek in te stel na en verslag te doen oor die 

ontwikkeling van plaaslike bestuur vir anderskleuriges, swartes uitgesluit 

(Theron 1964: 182). Voornoemde komitee het onder andere bevind dat 

die Kleurlinge, Blanke leiding verkies en dat opleiding in plaaslike 

bestuurswese geleidelik moes geskied. Aanvanklik sou die benoeming 

van Kleurlingbestuurskomiteelede die aangewese weg wees (Theron 

1964 : 183). Die bevinding van die Niemandtkomitee is later in die 

praktyk toegepas en is die eerste lede van Kleurlingbestuurskomitees 

benoem. Die praktyk soos dit in Geluksdal manifesteer en ontwikkel 

het, kom ter sprake in hoofstuk vier van die verhandeling. Verdere 

beleidsaanpassinge wat 'n invloed op die ontwikkeling van plaaslike 

owerhede vir Kleurlinge gehad het, is in die periode vanaf 1962 tot 1994 

gemaak en vervolgens word die aangeleenthede verder ontleed. 
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3.2.2 HISTORIESE ONTWIKKELING VANAF 1962 TOT 1994 

3.2.2.1 

Die tydperk vanaf 1962 tot 1994 word gekenmerk deur die toepassing 

van die beleid van afsonderlike ontwikkeling deur die destydse 

Nasionale Party regering. Dit word gemanifesteer in die ontwikkeling van 

Kleurlingadvies- en bestuursrade, installing van buurtsake en 

bestuurskomitees en die uiteindelike samewerking tussen die komitees, 

die Blanke stadsrade en civic associations. Daar is gevolglik 'n 

ooglopende verskil tussen gebeure in die tydperk en gebeure in die 

voorafgaande periode. Die verskil kom veral voor vanwee die feit dat 

Kleurlingbestuurskomitees in die aanvanklike periode (dit wil se vanaf 

1948 tot 1961) beperkte verantwoordelikheid ten opsigte van beheer oor 

plaaslike owerheidsaangeleenthede gehad het. Na 1962 was die 

Kleurlingbestuurskomitees meer betrokke in plaaslike owerheidsaan

geleenthede. Derhalwe word die historiese ontwikkeling van 

bestuurskomitees in die onderskeie tydperke afsonderlik ontleed. 

Aangesien die installing van Kleurlingadvies - en bestuursrade die 

installing van Raadplegende - en Bestuurskomitees in Kleurlinggebiede 

voorafgegaan het, word die ontwikkeling van voornoemde komitees 

vervolgens kortliks ontleed. 

ONTWIKKELING VAN KLEURLINGADVIES- EN BESTUURS

RADE 

Deur middel van 'n proklamasie in die Staatskoerant kon die destydse 

Staatspresident bepaalde landelike gebiede voorbehou vir okkupasie of besit 

deur Kleurlinge onderworpe aan die voorbehoude en voorwaardes wat hy 

goedgevind het. Die stap kan beskou word as 'n voortsetting van die beleid 

van afsonderlike ontwikkeling en die skeiding van rasse. Die landelike gebiede 

het uit staatsgrond bestaan. Dit het ook grand ingesluit wat voor die 28ste April 

1961 vir okkupasie of besit deur Kleurlinge toegeken, getransporteer of 

afgesonder was of op daardie datum 'n tradisionele of plaaslike erkende 

Kleurlinggebied was (wat hoofsaaklik deur Kleurlinge geokkupeer of besit was). 

Dit kon ook grand insluit waarop daar 'n sendingstasie vir Kleurlinge bestaan 

of 'n gemeenskap van Kleurlinge van die aard van 'n sendingstasie of 

nedersetting saamgewoon het. Geen grondgebied was as 'n landelike 

Kleurlinggebied geproklameer alvorens samesprekings gevoer was met die 
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destydse Administrateur van die betrokke provinsie en bewoners en eienaars 

van die grondgebied nie. lngeval van 'n Kleurlingsendingstasie of -nedersetting 

is sodanige gebied slegs tot Kleurlinggebied verklaar nadat 'n skriftelike 

versoek daartoe ontvang is, of met die skriftelike toestemming van die eienaar 

van die grond (Niewoudt et al. 1981 : 250). Vervolgens word die samestelling 

en funksies van elk van die rade beskryf. 

3.2.2.1.1 SAMESTELLING VAN DIE KLEURLINGADVIESRAAD 

'n Landelike Kleurlingadviesraad het bestaan uit minstens vyf en hoogstens 

nege lede soos die Minister vir elke afsonderlike gebied bepaal het, asook die 

landdros of enige ander staatsamptenaar soos deur die Minister vir die doel 

aangestel. Die vasgestelde aantal lede van die Adviesraad was op 'n 

voorgeskrewe wyse verkies deur en uit die geregistreerde Kleurlingokkupeer

ders en Kleurlinggrondeienaars van die betrokke landelike gebied (Nieuwoudt 

et al. 1981: 250). In die geval was daar dus 'n mate van deelname deur die 

inwoners aan die daarstelling van die Raad. Vanwee die wetlike verpligting 

waaraan voldoen moes word om bloot te kon stem vir Kleurling bewoners, is 

die deelname beperk. Die Adviesraad het gevolglik bestaan uit verkose lede 

plus 'n aangestelde lid (Nieuwoudt et al. 1981 : 250). 

3.2.2.1.2 FUNKSIES VAN DIE KLEURLINGADVIESRAAD 

Die Kleurling Adviesraad het die destydse Minister van Kleurlingbetrekkinge 

raad gegee in verband met aangeleenthede rakende die gebied wat vir 

oorweging aan die Minister voorgele was. 'n Verdere funksie van voornoemde 

Raad was om die Minister in die besonder te adviseer oor en by te staan in 

verband met die behoorlike administrasie van die Kleurlinggebied waarvoor die 

adviesraad ingestel was. Die Kleurlingadviesraad was dus bloot adviserend 

van aard en het nie oor wetgewende en uitvoerende funksies beskik nie. Deur 

die uitoefening van bovermelde funksie het die Kleurling bewoners van die 

gebied 'n inset gelewer oor die wyse waarop hul woongebied regeer is. Die 

situasie was in lyn met die bevindinge van die Niemandtkomitee deurdat die 

Kleurlinge kon adviseer maar nie finale besluitnemingsbevoegdhede oor hul lot 

gehad het nie (kyk paragraaf 3.2.2 infra). Daar was egter nie so 'n adviesraad 

in Geluksdal aangestel nie. 'n Welsynskomitee wat deur die 
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Kleurlinggemeenskap in Payneville verkies is, het die funksie vervul (Davids 

1992). 

3.2.2.1.3 SAMESTELLING VAN KLEURLINGBESTUURSRADE 

Die installing van Kleurlingbestuursrade het nie betrekking op die dorp 

Geluksdal nie aangesien daar nie sodanige installing vir bovermelde dorp 

ingestel was nie. Ten einde die volledige historiese perspektief van die beleid 

van afsonderlike ontwikkeling, soos toegepas deur die voormalige regering te 

verkry, is dit egter nodig dat die samestelling en funksies van voornoemde 

komitees beskryf word, aangesien die rade tog die weg gebaan het vir die 

ontwikkeling van ander Kleurling plaaslike owerheidsinstellings soos 

bestuurskom itees. 

'n Bestuursraad het bestaan uit ses lede wat op dieselfde wyse as die verkose 

lede van 'n adviesraad verkies was. Daarby is drie persona deur die Minister 

aangestel waarvan een deur die sendinggenootskap (indien daar een was) 

aanbeveel is. Soos in die geval van adviesrade het die plaaslike landdros of 

enige staatsamptenaar wat deur die voormalige Minister van 

Kleurlingbetrekkinge aangestel is as voorsitter van die Bestuursraad opgetree. 

Die Bestuursraad was met regspersoonlikheid beklee en was gevolglik bevoeg 

om as regspersoon op te tree en alle handelinge te vermag wat vir die 

uitvoering van die Bestuursraad se funksies nodig was. Die plaaslike landdros 

was oor die algemeen blank en selfs die amptenare wat aanvanklik as 

voorsitter aangestel was, was oorwegend blank. Dit wil dus voorkom asof die 

aanstellings geskoei was op die lees van die Niemandtkomitee se bevinding 

dat Kleurlinge blanke leiding verkies in plaaslike bestuursaangeleenthede wat 

op hul gebiede betrekking het (kyk paragraaf 3.2.2. supra). 

3.2.2.1.4 FUNKSIES VAN KLEURLINGBESTUURSRADE 

Die Wet op Landelike Kleurlinggebiede, 1963 (Wet 24 van 1963), het die 

funksies en bevoegdhede van Kleurlingbestuursrade in detail omskryf. Die 

funksies het die bou van paaie, strata, sypaadjies, duikslote, brue en 

vloedwaterdreining, voorsiening van water en elektrisiteit, lewering van 

gesondheidsdienste, verantwoordelik vir vullis en nagvullisverwydering, 

oprigting en instandhouding van slag pale en vis bewerkingsplekke behels. Ten 
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einde bovermelde dienste te kon lewer, was die Bestuursrade bevoegdhede 

verleen om werknemers aan te stel en om gelde te hef om die uitgawes wat 

gepaard gaan met die lewering van dienste te betaal. Die heffings was beperk 

tot eiendomsbelasting op die waarde van alle eiendomme binne die betrokke 

owerheidsgebied en gesondheidsbelasting op die belasbare eiendomme in die 

gebied en hondebelasting (Nieuwoudt et al. 1981 : 251 ). 

Ten einde die gelde en belastings te kon hef was die Bestuursrade gemagtig 

om relevante regulasies met die goedkeuring van die destydse Minister van 

Kleurlingbetrekkinge uit te vaardig. Die Wet op Landelike Kleurlinggebiede, 

1963 (Wet 24 van 1963) het voorsiening gemaak vir een en veertig 

aangeleenthede waaroor die Bestuursrade regulasies kon uitvaardig. Uit die 

funksies en bevoegdhede soos in die betrokke Wet omskryf was, kon afgelei 

word dat die Kleurlingbestuursrade binne voorgeskrewe perke outonome 

landelike munisipale owerheidsinstellings was (Nieuwoudt et al 1981 : 252). 

Die funksies wat binne hul owerheidsgebiede deur hulle gelewer was, het met 

funksies van ander munisipale instellings ooreengestem (Niewoudt et al. 1981 

: 251 ). Die funksies het verskil van die bevoegdhede wat aan 

Kleurlingbestuurskomitees toegewys is. Wanneer die ontwikkeling van 

raadplegende en bestuurskomitees in die volgende paragrawe toegelig word, 

sal die verskille in bevoegdhede onderskei kan word. 

3.2.3 ONTWIKKELING VAN WETGEWING WAT DIE INSTELLING VAN 

KLEURLINGBESTUURSKOMITEES VOORAFGEGAAN HET 

'n Verdere beleidsreeling wat sedert 1962 ontwikkel het en wat 'n invloed op 

die afsonderlike ontwikkeling van Kleurlinge sou he, het uit die aanbevelings 

van die Niemandtkomitee voortgespruit. Die aanbevelings van die 

Niemandtkomitee was beliggaam in die Wet op Groepsgebiede, 1966 (Wet 36 

van 1966). Hierin was onder andere voorsiening gemaak vir die daarstelling 

van metodes waarvolgens Kleurlinge opgelei kon word ten einde hulle in staat 

te stel om hul eie plaaslike besture te behartig. Die Wet het voorsiening 

gemaak vir die installing van raadplegende- en bestuurskomitees vir Kleurlinge 

en lndiers. lngevolge die wetgewing kon 'n Blanke munisipale raad geen 

besluite neem oor aangeleenthede wat betrekking het op 'n gebied waarvoor 
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'n raadplegende of bestuurskomitee ingestel was nie alvorens oorleg gepleeg 

was met vermelde komitee nie. Sodanige komitee moes voorstelle maak of 

kommentaar lewer binne sewe dae nadat dit versoek was om dit te doen, of 

binne die verdere tydperk wat deur die destydse betrokke plaaslike owerheid 

na goeddunke toegestaan was. Sou die betrokke raadplegende of 

bestuurskomitee nie binne die voorgeskrewe tydperk reageer nie, was dit geag 

dat die betrokke komitee geen voorstelle of kommentaar gehad het om te 

lewer nie (Suid-Afrika 1962 : 1 ). 

Munisipale aangeleenthede is kragtens die bepalings van die destydse 

Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1961 (Wet 32 van 1961) aan 

provinsiale owerhede gedelegeer. Die volgende ordonnansies was deur die 

onderskeie provinsiale rade aangeneem om soos Cloete ( 1983: 185) dit stel 

voorsiening te maak vir die aanstelling van plaaslike owerheidsinstellings soos 

Kleurlingbestuurskomitees in die nie blanke groepsgebiede: 

Transvaal : Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Uitbreiding van 

Bevoegdhede) 1962. 

Natal : Ordonnansie op die Uitbreiding van Plaaslike Bestuur, 1963, 

vervang deur Artikels 305 tot 308 van die Ordonnansie op plaaslike 

Owerhede, 197 4. 

Oranje Vrystaat : Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Kleurlinge), 1963. 

Kaapprovinsie : Ordonnansie op Plaaslike Owerhede (Ontwikkeling 

volgens Gemeenskap) 1963. 

lngevolge bogenoemde ordonnansies kon die voormalige Administrateurs van 

die destydse provinsies uitgebreide regulasies uitgevaardig het ten einde die 

installing, samestelling, bevoegdhede en werkverrigtinge te reel van die 

raadplegende- en bestuurskomitees wat in die destydse Transvaal, Oranje 

Vrystaat en die Kaapprovinsie vir die lndier- of Kleurlinggebiede ingestel was 

(Cloete 1983: 186). 
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Die reelings ten opsigte van die installing van raadplegende- en 

bestuurskomitees vir Kleurling- en lndiergroepe in die destydse Transvaal, 

Oranje Vrystaat en die Kaapprovinsie was dieselfde. Daar was aanvanklik 'n 

raadplegende komitee ingestel wat later omskep kon word in 'n 

bestuurskomitee. Laasgenoemde komitee kon op 'n latere stadium met 'n 

volwaardige plaaslike owerheid vervang word. Die evolusieproses het gestaan 

onder die leiding en toesig van die betrokke Blanke munisipale owerhede. 

Geluksdal was in die destydse Transvaal gelee, daarom word daar in die 

hoofstuk veral gelet op bepalings in die betrokke ordonnansie soos dit in die 

destydse Transvaal van toepassing was en soos dit die ontstaan, ontwikkeling 

en ontbinding van Kleurlingbestuurskomitees soos Geluksdal be'invloed het. 

3.2.4 ONTWIKKELING VAN RAADPLEGENDE - EN BESTUURSKOMITEES 

VANAF 1983 TOT 1990 

Vanaf die aanvaarding van die destydse Grondwet van die Republiek van Suid

Afrika, 1983 (Wet 11 O van 1983), was plaaslike owerheidsaangeleenthede deur 

die Driekamer Parlementstelsel be'invloed. Die destydse administrateurs van 

die voormalige vier provinsies kon byvoorbeeld slegs met die goedkeuring van 

die destydse Minister van Plaaslike Bestuur, Behuising en Landbou (Raad van 

Verteenwoordigers) by kennisgewing in 'n Provinsiale Koerant 'n raadplegende 

komitee of 'n bestuurskomitee binne die regsgebied van 'n plaaslike bestuur 

instel. Die raadplegende of bestuurskomitee het geheel en al bestaan uit lede 

van die bevolkingsgroep vir wie sodanige komitee ingestel was. In die geval 

van Geluksdal het die bestuurskomitee byvoorbeeld bestaan uit Kleurlinge. So 

'n raadplegende komitee het bestaan uit vyf lede wat deur die destydse 

Administrateur van die betrokke provinsie aangestel was (Nieuwoudt et al 

1981°:259). 

'n Raadplegende komitee was ingestel in groepsgebiede waarvan die inwoners 

na mening nog nie oor die ondervinding van plaaslike bestuurswese beskik het 

om verantwoordelikheid vir enige uitvoerende magte te aanvaar nie (Theron 

1964 : 185). Die evaluasie oor die vermoens en ondervinding van die 

inwoners van 'n betrokke gebied is op arbitrere wyse gedoen aangesien geen 

regulasies of verordeninge wat vereistes bepaal, opgespoor kon word nie. 
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Daar is bepaalde funksies aan raadplegende komitees toegewys. Omdat 

Geluksdal aanvanklik deur 'n raadplegende (skakel) komitee verteenwoordig 

was, word die funksies van vermelde komitee gelys. 

3.2.4.1 FUNKSIES VAN RAADPLEGENDE KOMITEE 

Die aangeleenthede waaroor beherende plaaslike owerhede raadplegende 

komitees met betrekking tot hulle woongebiede moes raadpleeg, was by 

regulasie voorgeskryf. Dit het van dorp tot dorp gewissel na gelang van 

plaaslike omstandighede. Die aangeleenthede kon volgens Theron ( 1964: 185) 

egter oor die algemeen soos volg saamgevat word: 

uitvaardiging van regulasies en verordeninge van spesifieke toepassing 

op die gebied 

begrotingsvoorstelle op die gebied van toepassing 

sake met betrekking tot paaie, water en gesondheidsdienste 

hefting van spesiale belasting 

behuising en dorpsbeplanningsvoorstelle 

ontspanningsgeriewe soos byvoorbeeld die uitverhuur van die 

gemeenskapsaal 

welsyn en kindersorg veral met betrekking tot identifikasie van behoeftes 

van inwoners 

begraafplase 

aangeleenthede soos deur die destydse Administrateur aan die 

beherende plaaslike owerheid voorgeskryf was. 

Raadplegende komitees het bloot adviserende funksies gehad. Derhalwe kon 

die komitees slegs die Blanke plaaslike owerheid oor bovermelde 
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aangeleenthede adviseer. Die installing van 'n bestuurskomitee was beskou 

as die volgende stap ten einde onafhanklike plaaslike owerhede vir Kleurlinge 

daar te stel. Vervolgens word die funksies van die Kleurlingbestuurskomitee 

toegelig omdat dit oak 'n invloed op die ontwikkeling van Geluksdal gehad het. 

3.2.4.2 FUNKSIES VAN KLEURLINGBESTUURSKOMITEES 

Die funksies van die Bestuurskomitees was voorgeskryf deur regulasies wat 

die voormalige Administrateur van die destydse Transvaal provinsie ingevolge 

die relevante ordonnansie afgekondig het. Onderhewig aan die bepalings van 

Artikel 2A van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Uitbreiding van 

Bevoegdhede) Vryevestiging nommer 22 van 1962 Transvaal, sou 'n plaaslike 

bestuur die volgende aangeleenthede wat betrekking het op 'n groepsgebied 

waarvoor 'n bestuurskomitee ingestel is, na die bestuurskomitee verwys vir 

aanbeveling (Pretoria 1962 : 1 ). 

begrotingsvoorstelle waarby kapitale projekte ingesluit is 

die implementering van voorstelle soos op die begroting voorsiening 

gemaak ten opsigte van die spandering van fondse vir strukturele 

verbeterings of ontwikkelings, enige versoek vir leningsbevoegdhede, die 

oprigting, verbouing, aanbouing, skoonmaak, herstel of verlegging van 

'n straat behalwe 'n provinsiale pad, die oorname van begraafplase 

die aanstelling van 'n gekwalifiseerde amptenaar wat hoofsaaklik in diens 

geneem word om die Administrasie van die gebied te behartig. 

die uithuur, verkoop en gebruik van enige vaste eiendom wat aan die 

Raad behoort. 

Die regulasies het ten slotte daarvoor voorsiening gemaak dat die Raad in 

bepaalde aangeleenthede nie verplig was om die komitee se aanbeveling in 'n 

noodsituasie te vra nie. Die gevalle is beperk tot die oprigting, verbouing, 

aanbouing, skoonmaak herstel of verlegging van 'n straat, die daarstelling, 

oprigting, instandhouding en sluiting van markte en markgeboue asook die 

verhuring en hefting van huurgeld ten opsigte van sodanige geboue en die 
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verkoopstalletjies wat daarin mag voorkom; die daarstelling, voorsiening, 

opgradering, sluiting en instandhouding van openbare biblioteke en parke, sport 

en kampeerterreine. Bepaalde bevoegdhede kon deur die blanke munisipale 

rade aan die Kleurlingbestuurskomitee delegeer word (Theron 1964: 187). Die 

bevoegdhede word vervolgens verder uiteengesit. 

3.2.4.3 BEVOEGDHEDE VAN BESTUURSKOMITEES 

Benewens die feit dat 'n Kleurlingbestuurskom itee die Blanke plaaslike owerheid 

kon adviseer oor aangeleenthede wat betrekking het op die Kleurlinggebied kon 

'n plaaslike owerheid enige bevoegdheid, werksaamheid of plig wat by 

ordonnansie verleen was, onderworpe aan bepaalde voorwaardes en 

beperkings wat gestel was, aan 'n Kleurlingbestuurskomitee binne die betrokke 

regsgebied delegeer. Dit was die plig van die betrokke komitee om sodanige 

werksaamheid of plig binne die gebied waarvoor dit ingestel was onder die 

toesig en beheer van die betrokke plaaslike bestuur, uit te voer. Die 

bevoegdheid om verordeninge uit te vaardig, eiendomsbelasting te hef of kwyt 

te skeld, heffings te maak of gelde te hef en om heffings of gelde te verminder 

of leningsbevoegdhede te verkry en om lenings aan te gaan, kon egter nie aan 

die komitee gedelegeer word nie (Pretoria 1962:2). Voornoemde bevoegdhede 

het berus by die Blanke stadsraad. Soos in hoofstuk 4 van die verhandeling 

aangetoon, het die Stadsraad van Brakpan beperkte bevoegdhede aan die 

Geluksdal Bestuurskomitee gedelegeer. 

Sou 'n skriftelike versoek vanaf die Kleurlingbestuurskomitee ontvang was, kon die 

plaaslike bestuur ook onderworpe aan bepaalde voorwaardes en beperkings aan die 

sekretaris van voornoemde komitee bevoegdhede, werksaamhede of pligte wat aan 

die komitee gedelegeer is, delegeer. Die delegasie van bevoegdhede was in terme 

van die beleid van afsonderlike ontwikkeling soos toegepas deur die destydse 

Nasionale Party Regering (kyk paragraaf 3.2.3 Supra). Die sekretaris kon sodanige 

pligte verrig deur bemiddeling van enige beampte onder sy beheer. Sodra delegasie 

van bevoegdhede, werksaamhede of pligte plaasgevind het, het die plaaslike bestuur 

die destydse Administrateur van die betrokke provinsie skriftelik in kennis gestel. Sou 

'n plaaslike bestuur versuim het om bevoegdhede te delegeer of na die destydse 

Administrateur se mening die bevoegdheid op ontoereikende wyse beoefen, kon die 

destydse Administrateur die betrokke plaaslike bestuur skriftelik gelas om daardie 
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bevoegdheid binne 'n bepaalde tydperk uit te oefen. Indian die betrokke plaaslike 

bestuur geweier of nagelaat het om aan die lasgewing te voldoen kon die destydse 

Administrateur van die provinsie daardie bevoegdheid namens die plaaslike bestuur 

uitoefen vanaf 'n datum deur horn bepaal. 

Die eerste werklike paging om Kleurlingbestuurskomitees met bepaalde bevoegdhede 

te beklee was ingevolge Kennisgewing 317 van 1988 (uitgevaardig deur die 

Departement van Ontwikkelingsbeplanning Staatkundige Ontwikkelingsdiens) teweeg 

gebring en is 103 bevoegdhede ge'identifiseer wat aan Kleurling en lndierbestuurs

en buurtsakekomitees gedelegeer kon word (Suid - Afrika 1988). 

Die bevoegdhede het onder andere die volgende ingesluit : 

aanstelling van Kleurling of lndierpersoneel 

verhuring en verkoop van besigheidspersele, woonpersele, kerkpersele en 

huise binne die betrokke komitee se gebied, 

verhuring van en beheer oor gemeenskapsfasiliteite binne die komitee se 

gebied teen tariewe soos deur die destydse Raad goedgekeur; 

uitoefening van raadsbevoegdhede kragtens die regulasies binne die komitee 

se regsgebied; 

aanhouding van pluimvee en diere, onderworpe aan departementele 

kommentare; 

beheer van optogte in die strata onderworpe aan kommentaar gelewer deur die 

hoofde van die verskillende departemente binne die munisipale struktuur 

(byvoorbeeld die Stadstesourier); 

piekniekmaak en kampering, onderworpe aan departementele kommentare; 

kollektes en straatmarkte onderworpe aan departementele kommentare; 
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voorlegging van aanbevelings aan die stadsraad in verband met stopstrate, 

busroetes, bushaltes, busskerms en ander verkeersaangeleenthede; 

reelings vir die toekenning van huurhuise en die uitsetting van huurders wat 

versuim om huurgeld te betaal; en 

om in of op enige publieke plek borne te laat plant, snoei of verwyder. 

Die afwenteling van voornoemde bevoegdhede sou 'n mate van outonomie vir die 

kleurlingbestuurskomitees verleen het. In effek sou dit op 'n mate van ontwikkeling 

ten opsigte van plaaslike bestuur vir Kleurlinge dui en derhalwe 'n invloed op die 

voortbestaan van die Geluksdal Bestuurskomitee gehad het. 

Benewens die lys van bevoegdhede vir kleurlingbestuurskomitees het die destydse 

regering wetgewing deur die Parlement geloods wat daarop gemik was om 

tussentydse maatreels daar te stel wat plaaslike owerheidsaangeleenthede ten 

opsigte van die Kleurlinggemeenskap sou bevorder. Die tussentydse maatreels word 

in die volgende paragraaf ontleed. 

3.3 TUSSENTYDSE BELEIDSMAATREELS OM PLAASLIKE OWERHEIDSAAN

GELEENTHEDE VAN KLEURLINGGEMEENSKAPPE TE BEVORDER 

Ten einde die ontwikkeling van plaaslike bestuur in anderskleurige gebiede te 

bevorder, het die Regering die Wet op Tussentydse Maatreels vir Plaaslike 

Regering, 1991 (Wet 128 van 1991) deur die Parlement geloods. Voornoemde 

Wet het 'n wesenlike rol ten opsigte van Kleurling plaaslike owerheidsinstellings 

gespeel. Die Wet is deur die Parlement aanvaar om voorsiening te maak vir 

tussentydse maatreels ten einde onderhandelinge op plaaslike owerheidsvlak 

te bevorder, en om voorsiening te maak vir die installing van 

onderhandelingsforums om oor 'n nuwe plaaslike owerheidstruktuur te 

onderhandel. Die Wet was van besonderse belang vir Geluksdal 

Bestuurskomitee omdat dit aan die dorp se plaaslike owerheidsinstelling die 

geleentheid gebied het om oor eenwording met die Brakpan Stadsraad te 

onderhandel. Dit kan as die eerste stap weg van die beleid van afsonderlike 

ontwikkeling beskou word. Dit sou ook 'n wesenlike invloed op die voortbestaan 

van Geluksdal Kleurlingbestuurskomitee he (kyk paragraaf 4.5 Infra). Die 
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regering se uitgangspunt met die aanvaarding van sodanige wetgewing was 

SOOS volg: 

gemeenskappe kon nie langer ten koste van mekaar afsonderlik bestaan 

nie; 

gemeenskappe het 'n keuse om met mekaar saam te werk of om 

mekaar tesame met alles wat opgebou is, te vernietig; 

binne 'n plaaslike gemeenskap is mense intens afhanklik van mekaar; 

tevrede plaaslike gemeenskappe is die boustene waarmee 'n 

vooruitstrewende en regverdige Suid-Afrika gebou behoort te word (Suid

Afrika 1990 : 2). 

lngevolge Artikel 8 van die Wet op Tussentydse Maatreels vir Plaaslike 

Regering, 1991 (Wet 128 van 1991) kon samewerking tussen twee of meer 

plaaslike owerheidsinstellings volgens ooreenkoms op die volgende wyses 

geskied: 

Die bepaling in die betrokke artikel van die Wet op Tussentydse Maatreels vir 

Plaaslike Regering, 1991 (Wet 128 van 1991) het die geleentheid aan plaaslike 

owerhede gebied om in gesprek te tree oar aangeleenthede soos in die 

voorafgaande paragraaf vermeld. In hoofstuk 4 sal verwys word na die wyse 

waarop Geluksdal be'invloed is en dan behoort die relevansie van die betrokke 

bepaling van die Wet waargeneem te word. 

Onderhandeling ten opsigte van bovermelde aangeleenthede is deur die Wet 

tot bepaalde instansies beperk. Dit het alle plaaslike owerheidsinstellings in die 

Republiek van Suid-Afrika en in sowel die ses selfregerende gebiede, 

organisasies, liggame, instellings en persone wat 'n bydrae kon maak, 

insluitende gemeenskapsleiers, ingesluit (Suid - Afrika 1990). Twee of meer 

plaaslike owerheidsinstellings wat ooreenkomstig Artikel 8 van die Wet met 

mekaar wou onderhandel, kon 'n onderhandelingsforum vir die doel instel. Die 

destydse Administrateur van die betrokke provinsie moes onverwyld skriftelik 
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in kennis gestel word van die installing van sodanige onderhandelingsforum. 

Laasvermelde forum kon 'n aangeleentheid soos in artikel 8 van die Wet 

omskryf ondersoek en oorweeg en aan die betrokke plaaslike 

owerheidsinstellings aanbevelings in verband daarmee doen (Suid - Afrika 

1991 :Artikel 4). 

Die betrokke plaaslike owerheidsinstellings kon ooreenkom om voorstelle in die 

vorm van of 'n ooreenkoms of 'n stel maatreels op te stel wat voorsiening maak 

vir: 

die oorplasing van beamptes of werknemers in diens van plaaslike 

owerheidsinstelling of die afstaan van sodanige werknemers aan 'n 

ander plaaslike owerheidsinstelling of die beskikbaarstelling van 

sodanige amptenare se dienste aan een of meer plaaslike 

owerheidsinstellings; 

lewering van dienste en funksies op agentskapsbasis deur 'n plaaslike 

owerheidsinstelling namens 'n ander plaaslike owerheidsinstelling of deur 

'n ander plaaslike owerheidsinstelling in samewerking met een of meer 

plaaslike owerheidsinstellings; 

besluite wat gesamentlik geneem kon word deur twee of meer plaaslike 

owerheidsinstellings of deur 'n gesamentlike komitee van sodanige 

plaaslike owerheidsinstellings; 

daarstelling van 'n enkele plaaslike administrasie vir twee of meer 

plaaslike owerheidsinstellings; 

'n Gesamentlike plaaslike owerheid of komitees daarvan vir twee of meer 

plaaslike owerheidsinstellings; en 

die vereniging van twee of meer plaaslike owerheidsinstellings in 'n 

enkele plaaslike owerheid, en die ontbinding van sommige van of al 

sodanige plaaslike owerheidsinstellings. Die samewerkingsooreenkoms 

is aan die destydse Administrateur voorgele vir oorweging. Die 
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voorstelle of ooreenkoms moes deur die onderhandelingsforum of 'n 

ander installing wat deur daardie plaaslike owerheidsinstellings as 

verteenwoordigend van die betrokke gemeenskappe erken word, 

oorweeg word. Die Wet het verder voorsiening gemaak dat geen 

plaaslike owerheid voorstelle ten opsigte van die samewerking of 

samesmelting van plaaslike owerheidsinstellings aan die destydse 

Administrateur kon voorle sonder instemming van elke bestuursinstelling 

wat binne die regsgebied van daardie plaaslike owerheid gelee was nie 

(Suid - Afrika 1991 : artikel 8)r 

I 
Artikel 10 van die Wet het bepaal dat geen voorstelle opgestel kon word oor 'n 

funksie wat na die oordeel van die destydse Administrateur nie ooreenstem met 

'n diens of funksie wat gewoonlik deur 'n plaaslike owerheid verskaf of vermy 

word nie. Voorstelle van die onderhandelingsforum wat aan die destydse 

Adm inistrateur voorgele is, kon goedgekeur, afgekeur of na die betrokke forum 

terugverwys word. Die betrokke owerheidsinstellings kon versoek word om die 

voorstelle in ooreenstemming met bepaalde vereistes soos deur die destydse 

Administrateur gestel aan te pas en aan laasgenoemde die aangepaste 

voorstelle voor te le (Suid-Afrika 1991 : artikel 10). 

Nadat die destydse Administrateur van die betrokke provinsie die voorstelle 

goedgekeur het, kon hy met die instemming van die destydse Minister van 

Beplanning, Provinsiale Sake en Nasionale Behuising by proklamasie in die 

Offisiele Koerant maatreels (wat nie teenstrydig met die Wet op Tussentydse 

Maatreels vir Plaaslike Regering, 1991 was nie) uitvaardig met die oog op die 

tussentydse reeling van enige aangeleentheid wat op plaaslike 

owerheidsinstellings betrekking het. In sodanige maatreels is ook voorsiening 

gemaak vir die wysiging of herroeping van 'n wet, met inbegrip van 'n wet van 

die Parlement of die wetgewende vergadering van 'n selfregerende gebied vir 

sover dit op so 'n aangeleentheid betrekking het en in die provinsie van 

toepassing was. Verskillende maatreels kon ten opsigte van verskillende 

streke, gebiede, of plaaslike owerheidsinstellings uitgevaardig word. 

Die proklamasie soos deur die Administrateur uitgevaardig kon onder andere 

voorsiening maak vir: 
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(i) die installing van 'n gesamentlike- of enkele plaaslike owerheid onder 

'n naam soos in die proklamasie vermeld; en 

(ii) die toepassing van 'n wet op sodanige owerheid wat na die oordeel van 

die Administrateur op plaaslike owerhede of plaaslike owerheidsaan

geleenthede betrekking het in die mate in die proklamasie genoem of 

andersins die reeling met betrekking tot so 'n plaaslike owerheid van 'n 

aangeleentheid in so 'n wet vervat. 

Artikel 17 van die Wet op Tussentydse Maatreels vir Plaaslike Regering 1991 

(Wet 128 van 1991) het daarvoor voorsiening gemaak dat 'n afskrif van die 

proklamasie deur die betrokke Minister binne 14 dae na die afkondiging 

daarvan in die Parlement ter tafel gele moet word. Sou die Parlement in reses 

wees, behoort die ter tafellegging van die proklamasie binne 14 dae na die 

eersvolgende sessie 'n aanvang geneem het, plaas te vind. Sou die Parlement 

so 'n proklamasie of 'n bepaling daarvan afgekeur het, het die regskrag van so 

'n proklamasie of bepaling van saver dit aldus afgekeur word, verval. Die 

bepalings het egter nie afbreuk gedoen aan die geldigheid van enigiets wat 

ingevolge so 'n proklamasie of bepaling gedoen is voor die datum waarop die 

regskrag daarvan verval het, of aan 'n reg, voorreg, verpligting of 

aanspreeklikheid wat op genoemde datum ingevolge of uit hoofde van so 'n 

proklamasie of bepaling verkry is of ontstaan of opgeloop het nie (Suid -Afrika 

1991 : artikel 17). 

Die Wet op Tussentydse Maatreels, 1991 (Wet 128 van 1991) het die 

geleentheid aan plaaslike owerheidsinstellings soos Geluksdal Bestuurskomitee 

gebied om onderhandelde ooreenkomste amptelik in werking te stel, veral waar 

wetgewing wat sodanige stap moontlik maak, nie voorheen bestaan het nie. 

Geen verpligting was op plaaslike owerheidsinstellings geplaas om ooreen

komste aan te gaan nie aangesien die Wet net magtigend was, met ander 

woorde geleenthede vir samewerking tussen plaaslike owerhede kon sinvol en 

voordelig benut word (Suid - Afrika 1991 : Artikel 8). 

Die feit dat die Wet op Tussentydse Maatreels, 1991 (Wet 128 van 1991) net 

magtigend en nie afdwingbaar was nie, was waarskynlik die grootste swakheid 
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in die Wet aangesien dit geleentheid gebied het aan stadsrade wat konserwatief 

georienteer was om die strakke lyne wat tussen die volkere van Suid-Afrika 

getrek is, te handhaaf. 'n Verdere tekortkoming in die Wet was die bepaling dat 

plaaslike instellings wat statutere erkenning geniet het, ooreenkomste kon 

aangaan oor 'n plaaslike bestuurstelsel. Dit wil voorkom asof die populere 

"township" bewegings (soos civic associations) buite rekening gelaat was (kyk 

paragraaf 4.5 Infra). Vanwee die politieke strominge in die land was sodanige 

optrede fataal. Geen plaaslike bestuurstelsel sonder insette van verskillende 

politieke rolspelers het 'n kans om suksesvol implementeer te word nie. In 'n 

latere hoofstuk wanneer ontwikkelinge ten opsigte van die voortbestaan van die 

Geluksdal Bestuurskomitee ontleed word (veral ten opsigte van die 

samewerking met die Stadsraad van Brakpan), blyk dat plaaslike 

owerheidsinstellings in die gemeenskap, soos civic associations aanvanklik 

uitgesluit was tydens die onderhandelingsproses. Dit het gelei tot 'n tweede 

onderhandelingsituasie in terme van die Oorgangswet op Plaaslike Regering, 

1993 (Wet 209 van 1993) wat 'n wesentlike invloed op die voortbestaan en 

uiteindelike ontbinding van die Geluksdal Bestuurskomitee sou he. Die 

aangeleentheid word in 'n latere hoofstuk verder uiteengesit. 

3.4 SAMEVATTING 

Sedert die Nasionale Party in 1948 die regering van die land geword het, is 

daadwerklike pogings aangewend om aparte woongebiede vir die verskillende 

rasse in Suid Afrika te vestig. Die proses het begin deurdat die bevolking in 

verskillende rasse groepe verdeel is in terme van die Bevolkingsregistrasiewet, 

1950 (Wet 30 van 1950). Die verwydering van die Kleurlinge van die 

gemeenskaplike kieserslys in terme van die Wet op Afsonderlike 

Verteenwoordiging van Kiesers 1951 (Wet 46 van 1951) was 'n voortsetting van 

die beleid van skeiding van rasse. 

Die bevinding van die destydse Niemandtkomitee dat Kleurlinge verkies het om 

onder blanke leiding te staan op plaaslike owerheidsvlak het daartoe gelei dat 

die eerste bestuurskomiteelede deur die destydse Administrateur en die blanke 

plaaslike owerheid genomineer was, sonder dat die gemeenskap, vir wie hulle 

gedien het, insae gehad het in die nominasies. Die feit het grotendeels 

bygedra tot die persepsie dat Kleurlingbestuurskom itees eerder verteen-
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woordigers van die blanke raad was as wat hulle die plaaslike inwoners in die 

gebied verteenwoordig het. Bepaalde bevoegdhede kon deur die destydse 

blanke plaaslike owerheid aan die Kleurlingbestuurskomitee gedelegeer word 

maar weinig van die bestuurskomitees het die delegasies aanvaar. Die situasie 

van magteloosheid het nie bygedra om die aansien van die bestuurskomitees 

in die oe van die gemeenskap te verhoog nie. 

Ongeag die feit dat strukture soos bestuursrade en -kom itees tot stand gebring 

was, was die basis waarop instellings funksioneer het te eng en beperk. 

Wetgewing wat deur die parlement aanvaar is, was op rassegrondslag 

gebaseer en nie op suksesvolle wyse implementeer nie. Die Wet op 

Tussentydse Maatreels vir Plaaslike Regering, 1991 (Wet 128 van 1991) het 

egter die eerste ware geleentheid gebied aan plaaslike besture om 'n plaaslike 

bestuurstelsel vir 'n bepaalde gebied in te stel wat in die behoeftes van al die 

inwoners kon voorsien. In Geluksdal is die bepalings van die Wet ten volle 

toegepas en is 'n samewerkingsooreenkoms aangegaan met die blanke 

plaaslike owerheid van Brakpan. Die aksies wat oor die jare heen deur die 

Nasionale Party geloods is om hul beleid van afsonderlike ontwikkeling te 

bevorder, het nie politieke deelname onder die gematigde groepering van die 

Kleurlingbevolking bevorder nie. lnteendeel, politieke deelname het onder die 

radikales in die betrokke gemeenskap drasties toegeneem. In die volgende 

hoofstuk sal die manifestasie van die beleid van afsonderlike ontwikkeling in 

Geluksdal en die invloed daarvan op die ontstaan, ontwikkeling en uiteindelike 

ontbinding van die Geluksdal Bestuurskomitee toegelig word. 



HOOFSTUK 4 

MANIFESTASIE VAN DIE BELEID VAN AFSONDERLIKE 

ONTWIKKELING EN DIE INVLOED DAARVAN OP DIE 

ONTSTAAN VAN DIE GELUKSDAL BESTUURSKOMITEE 

4.1 INLEIDING 

Die mens het 'n natuurlike neiging om te wil groepeer. Die neiging kan 

toegeskryf word aan die mens se inherente behoefte aan veiligheid, die 

nastrewing van sosiaal-maatskaplike aktiwiteite en die beoefening van 

ekonomiese aktiwiteite. Die grand word in kleiner erwe verdeel wat vir die 

oprigting van huise en die bou van strate aangewend word. Namate die 

gebied ontwikkel en raadslede verkies en amptenare aangestel word, word dit 

'n munisipaliteit. 

Geluksdal se ontstaan is te danke aan 'n hervestigingsaksie in terme van die 

beleid van afsonderlike ontwikkeling van die voormalige Nasionale Party 

Regering. Saver die Oos Rand aanbetref was Kleurlinge aanvanklik meesal in 

swart gebiede gehuisves en is daar ook in bepaalde gevalle met swartes 

getrou. Daar was egter ook gevalle waar Kleurlinge hulself in plakkerskampe 

gevestig het. Die woontoestande in die kampe was meesal haglik en ongeskik 

vir menslike bewoning. Deels as gevolg van bogenoemde toestande het die 

voormalige regering besluit om die bestaande plakkerskampe op te ruim en die 

betrokke Kleurlinge te hervestig. Vir die doel moes geskikte grand bekom word 

en moes daar dus met bepaalde stadsrade onderhandel word met die oog op 

die administrasie van die te stigte Kleurlingdorpe. 

In die hoofstuk word die invloed van die swart woonbuurt Payneville op die 

hervestiging van die Kleurlinggemeenskap ontleed omdat die gebeure primer 

gelei het tot die stigting van Geluksdal. Daarna word die stigting van die dorp 

Geluksdal en die invloed van die beleid van afsonderlike ontwikkeling op die 

ontstaan van die Geluksdal Bestuurskomitee ontleed. 
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4.2 INVLOED VAN DIE SWART WOONBUURT PAYNEVILLE OP DIE 

ONTWIKKELING VAN GELUKSDAL 

In die paragraaf word die invloed van die swart dorp Payneville op die ontstaan 

en ontwikkeling van Geluksdal toegelig omdat die Kleurlinge wat in Payneville 

gewoon het, in Geluksdal hervestig is (kyk paragraaf 4.2.3 Infra). Derhalwe 

word daar kortliks verwys na Payneville as 'n swart woonbuurt, vestiging van 

Kleurlinge in die Payneville woonbuurt en hervestiging van die 

Kleurlinggemeenskap vanuit Payneville na Geluksdal. 

4.2.1 PAYNEVILLE AS SWART WOONBUURT 

Soos reeds in die vorige hoofstuk (kyk paragraaf 3.2 supra) vermeld, was dit 

die voorneme van die destydse Nasionale Party Regering om 'n beleid van 

rasseskeiding in Suid Afrika te implementeer en te handhaaf. Die voornemens 

het gekulmineer in die aanvaarding van wetgewing wat daarop gemik was om 

die beleid te laat manifesteer. In terme van die destydse Wet op 

Groepsgebiede, 1966 (Wet 36 van 1966) was daar byvoorbeeld voorsiening 

gemaak vir die proklamering van 'n bepaalde gebied vir 'n bepaalde 

rassegroep. In terme van voornoemde bepaling was Payneville as 'n 

woonbuurt vir swartes geproklameer. Geen lid van 'n ander rassegroep kon 

in so 'n gebied grand besit, bewoon of handel drywe nie. Die Kleurlinge wat in 

Payneville gewoon het, kon dus nie grand besit, bewoon of handel drywe in die 

gebied nie. In gevalle waar daar alreeds lede van 'n ander rassegroep in 

sodanige gebied was, kon hulle gedwing word om die gebied te ontruim (Muller 

1985: 493). 

Hierbenewens was die gebied waarop die Payneville woondorp uitgele was 

deur die Springs Stadsraad beheer ingevolge oppervlaktepermit nr. K47 van 

1911 (Springs 1980 :1). Die permit was uitgereik vir die uitsluitlike doel om 'n 

naturellelokasie en begraafplaas te ontwikkel. Dit kon te enige tyd 

gekanselleer geword het as daar bevind sou word dat die oppervlakte nie vir 

die doel aangewend was waarvoor die permit toegestaan was nie. Vervolgens 

word die agtergrond tot die vestiging van Kleurlinge in Payneville toegelig. 
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4.2.2 VESTIGING VAN KLEURLINGE IN DIE PAYNEVILLE WOONBUURT 

Ten spyte van die inligting soos vervat in die voorafgaande paragraaf, het 

Artikel 5(bis)(1 )(b) van die destydse Bantoe (Stadsgebiede) Konsolidasiewet 

nr. 25 van 1945 voorsiening daarvoor gemaak dat Kleurlinge, onderworpe aan 

die goedkeuring van die destydse Minister van Administrasie en Ontwikkeling 

en onderworpe aan sodanige voorwaardes wat voorgeskryf kon word, in 'n 

swart woonbuurt kon woon. Deur die stap te neem was die Kleurlinge 

onderworpe aan enige regulasie wat op die lokasie betrekking gehad het. 

Kleurlinge is toegelaat om ingevolge bovermelde bepaling in die Payneville 

lokasie vir swartes te woon (Springs 1980 : 1 ). Die vergunning was te danke 

aan die feit dat daar nie Kleurlingwoongebiede aan die Verre Oosrand was nie. 

In die volgende paragraaf word die hervestiging van die Kleurlinge vanuit 

Payneville na Geluksdal ondersoek. Die hervestigingsaksie het die behoefte 

geskep aan die skepping van 'n plaaslike owerheidsinstelling in terme van die 

bepalings van die Wet op Groepsgebiede, 1966 (Wet 36 van 1966). 

4.2.3 HERVESTIGING VAN DIE KLEURLINGGEMEENSKAP VANUIT PAYNEVILLE 

NA GELUKSDAL 

Die lewensomstandighede in Payneville was haglik en die volgende probleme 

is ondervind: 

(a) Beheer oor instroming van Swartes en Kleurlinge na Payneville het 

probleme geskep. Dit was veral families van swartmense wat by die 

nabygelee myn werksaam was wat die gebied binnegestroom en 

sinkpondokke opgerig het. 

(b) Vanwee die feit dat daar nie voldoende behuising was om in die 

behoefte wat as gevolg van die instrom ing van nuwe inwoners soos in 

paragraaf (a) bo vermeld ontstaan het nie, is onwettige en ondoelmatige 

strukture opgerig en bewoon. 

(c) Swak gesondheidstoestande het in die gebied geheers. Die 

waterretikulasiestelsel was hopeloos ontoereikend en het sy 

bruikbaarheidstermyn met meer as 'n dekade oorskry. Dieselfde het 

gegeld vir die rioolstelsel. Daarby het indiwiduele huise nie beskik oor 
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badkamer of toiletgeriewe nie. Daar was van enkele ablusieblokke vir 

die hele gemeenskap gebruik gemaak. Aanrandings wat veral snags 

voorgekom het, het dit veral vir dames onmoontlik gemaak om die 

geriewe te gebruik. Die Stadsgesondheidshoof van Springs het by 

geleentheid gewaarsku dat siekte epidem ies gedurende die 

somermaande kon uitbreek (Springs 1980 : 3). Die toestande in 

Payneville was sodanig dat daar alreeds in die vroee vyftigerjare besluit 

is om Kwa Thema as 'n woondorp vir alle swart inwoners van Payneville 

te ontwikkel. Laasgenoemde dorp is in fases vanaf 1952 tot 1980 

geproklameer en ontwikkel. Die laaste wettige swart inwoners van 

Payneville is in 197 4 in Kwa Them a hervestig (Springs 1980 : 1). 

In die vroee stadium was alreeds besef dat die Kleurlinge wat na die 

hervestiging van die Swartes in Payneville agtergebly het, problems 

gaan ondervind vanwee 'n tekort aan behuising. Gevolglik was 

aanvoering vir die daarstelling van 'n Kleurlinggebied gedoen. Verskeie 

voorgestelde gebiede is deur die destydse Groepsgebiederaad 

ondersoek en twee gebiede is uiteindelik ge"identifiseer vir die 

doeleindes van die daarstelling van 'n Kleurlinggroepsgebied. Die 

destydse Stadsraad van Springs het die mening gehuldig dat aangesien 

die grootste persentasie van die Kleurlinge wat in Payneville woonagtig 

was in die Springs munisipale gebied werksaam was, die 

Kleurlinggroepsgebied in Springs gevestig behoort te gewees het. Die 

grondgebied wat vir die doel ge"identifiseer was, is suidoos van die 

Pollak Park - gholfbaan op die plaas Rietfontein 121 l.R.gelee (Springs 

1980: 2). 

Die destydse Stadsraad van Brakpan daarenteen het vertoe gerig dat 

'n Kleurlinggroepsgebied in die Brakpan gebied gevestig moes word. Die 

vertoe van voornoemde stadsraad was gebaseer op die feit dat daar 

alreeds grondgebied binne die jurisdiksie van die Stadsraad van 

Brakpan vir die stigting van 'n Kleurlingdorp ge"identifiseer was (Springs 

1980: 2). 
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Die onderskeie stadsrade het hul uiteenlopende standpunte tydens 

ondersoeke van die destydse Groepsgebiederaad gedurende 1968 en 

1969 gestel. lngevolge Proklamasie nr. 92 wat in die staatskoerant van 

21 April 1972 verskyn het, het die destydse Minister van Kleurlingsake 

aangekondig dat 'n gebied bekend as 'n gedeelte van die 

Withoklandgoed, Brakpan, verklaar was tot een van die gebiede aan 

die Oos Rand vir okkupasie en grondbesit deur Kleurlinge (Springs 1980 

: 2). 

Die destydse Stadsraad van Springs het nie wetlike beheer oor die 

Payneville gebied gehad nie, maar daar was met die voormalige Oos -

Randse Administrasieraad ooreengekom om die gebied namens die 

Administrasieraad ingevolge die destydse Regulasies Betreffende die 

Beheer en Toesig oor 'n Stedelike Bantoewoongebied en Aanverwante 

Aangeleenthede te bestuur. Die verstandhouding was dat die 

voormalige Administrasieraad aan die destydse Stadsraad van Springs 

hulp sou verleen in hul poging om die instroming van onwettige Swartes 

en Kleurlinge te beheer. Toestemming om die gebied te bestuur was 

van die destydse Administrateur verkry. Die voormalige Stadsraad van 

Springs het met die toestemming van die destydse Administrateur alle 

tekorte op die Kleurlingrekening uit die Blanke belastingsfonds 

gefinansier (Springs 1980 : 2). 

Ten spyte van die situasie het die ontwikkeling van Geluksdal om 

verskillende redes wat vervolgens genoem word, nie sonder probleme 

verloop nie. Die Stadsklerk van Brakpan berig in 'n skrywe gedateer 25 

November 1977 aan die Sekretaris van die destydse Departement van 

Gemeenskapsbou dat die destydse Stadsraad van Brakpan onder 

andere besluit het dat vanwee die vordering wat alreeds met die 

ontwikkeling van die Geluksdal Kleurlingdorp gemaak was en die feit 

daarteenoor dat soortgelyke Kleurlingdorpe in Alberton en Nigel 

ontwikkel was, die aangeleentheid ten opsigte van die ontwikkeling van 

Geluksdal herbesin moes word. Ten einde die saak te bespreek was 

die voormalige Departemente van Kleurlingsake en 
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Gemeenskapsontwikkeling, Beplanning en Omgewingsake genooi om 

in gesprek te tree met die Stadsraad van Brakpan (Brakpan 1972). 

Die besluit was gebaseer op die volgende mening: 

{a) dat die dorp ten opsigte van die lewering van noodsaaklike 

dienste misplaas was, aangesien daar nie op die betrokke 

grondgebied voors~ning gemaak was vir dienste soos 

waterretikulasie en elektrisiteitsvoorsiening nie. 

{b) dat die dekonsentrasie van die Kleurlinge aan die Oos - Rand in 

'n kleiner aantal dorpies nie aangewese was nie, veral aangesien 

daar gemeen was dat 'n streeksdorp meer lewensvatbaar sou 

wees en basiese gemeenskapsdienste makliker en met meer 

regverdiging in 'n streeksdorp voorsien kon word (Brakpan 1972). 

{c) dat die ekonomiese las wat so 'n dorp sou meebring beswaarlik 

deur die Blanke belastingbetaler van die dorp gedra kon word. 

Tydens 'n opvolggesprek wat die Stadsklerk van Brakpan met die 

destydse Sekretaris van Gemeenskapsbou op 24 November 

1977 in Pretoria gevoer het, was ooreengekom om 'n 

vergadering te bele waartydens die hele aangeleentheid met die 

destydse Stadsraad van Brakpan,'n lid of verteenwoordiger van 

die Kleurlingraad en lede van die kleurlingskakelkomitee 

bespreek sou word. Die doelwit van die gesprekvoering sou 

wees om eerder die ontwikkeling van die Kleurlingdorpe in Nigel 

en Alberton op 'n streeksbasis te propageer as om voort te gaan 

met die ontwikkeling van Geluksdal. lntussen sou geen 

fondsetoekenning ten opsigte van die ontwikkeling van Geluksdal 

gedoen word nie. 

Voortvloeiend uit voornoemde gesprek het 'n vergadering tussen 

verteenwoordigers van die voormalige Stadsrade van Brakpan en 

Springs en die destydse Departemente van Gemeenskapsbou, 
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Kleurlingsake, Beplanning en Omgewingsake op 23 Februarie 

1978 in Brakpan plaasgevind. Tydens die samesprekings het die 

destydse Sekretaris van Gemeenskapsbou die vergadering 

meegedeel dat dit onwys sou wees om die ontwikkeling van 

Geluksdal te staak en wel om die volgende redes: 

(a) die afstand wat werkers sou moes reis om by hul 

werksplekke uit te kom sou hul in Alberton en Nigel 

hervestig word, sou te ver wees; 

(b) die feit dat die eiendom by Withok alreeds aangekoop en 

tot n Groepsgebied geproklameer was terwyl 'n nuwe 

ontwikkeling jare sou duur om afgehandel te word; en 

(c) verwagtinge ten opsigte van beter behuising was alreeds 

by die Kleurlinggesinne geskep en om die ontwikkeling 

van Geluksdal te staak sonder om hulle te raadpleeg sou 

tot groot ongelukkigheid lei (Brakpan 1978). 

Tydens 'n Raadsvergadering gehou op 28 Februarie 1978 het die 

destydse Stadsraad van Brakpan hul vorige besluit herroep en 

besluit dat daar wel voortgegaan sou word met die ontwikkeling 

van Geluksdal op voorwaarde dat die destydse departemente 

van Gemeenskapsbou en/of Kleurlingsake onderneem om van 

tyd tot tyd die Stadsraad te vergoed vir geouditeerde verliese wat 

uit die projek kon voortspruit. Die voormalige Stadsraad van 

Brakpan sou 'n begroting van inkomste en uitgawe vir Geluksdal 

opstel voor die aanvang van die finansiele jaar. Die begroting 

sou voorgele word vir goedkeuring aan die betrokke 

departemente. Die prosedure sou tot gevolg he dat alle uitgawes 

beheer en verliese vergoed kon word deur die staat. Die 

voorwaardes wat deur die destydse Stadsraad van Brakpan 

gestel was, was gebaseer op 'n soortgelyke stelsel wat ten 

opsigte van Bantoedorpe toegepas was, waar die Raad dienste 
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ten behoewe van die destydse Bantoe Adm inistrasieraad gelewer 

het (Brakpan 1978). 

Die voormalige Departement van Gemeenskapsbou was verheug 

oor die besluit om voort te gaan met die ontwikkeling van 

Geluksdal maar die voorwaardes soos deur die destydse 

Stadsraad van Brakpan gestel, was nie onvoorwaardelik 

aanvaarbaar nie. Die voormalige Departement van 

Gemeenskapsbou het in 'n skrywe gedateer 23 Februarie 1978 

verklaar dat daar nie onomwonde en byvoorbaat ingestaan kon 

word vir enige verliese wat 'n plaaslike owerheid met die 

administrasie van 'n behuisingskema kon ly nie. Die voorlegging 

gedateer 26 Februarie 1997 en die gevolglike goedkeuring van 

'n begroting deur bogemelde Departement sou daarop neerkom 

dat die Departement direk by die administrasie van die skema 

betrek sou word. Dit kon deur plaaslike owerhede beskou word 

as 'n inbreukmaking op hulle goeie trou by die behartiging van 

die belangrike taak. In die lig hiervan was die voorwaardes soos 

deur die destydse Stadsraad van Brakpan gestel, nie 

aanvaarbaar nie. Die Departement het egter ingestem om, waar 

dit tevrede gestel sou word van onvermybare verliese wat met 

die ontwikkeling van Geluksdal ondervind was, middele te vind 

om Brakpan tegemoet te kom. Voortvloeiend uit 'n skrywe 

ontvang van die voormalige Departement van Gemeenskapsbou 

en gesprekke gevoer met die destydse Sekretaris van 

Gemeenskapsbou, is die aangeleentheid tydens 'n gewone 

Raadsvergadering gehou op 5 April 1978 bespreek (Brakpan 

1978). 

Daar is besluit dat in die lig van die versekering ten opsigte van 

vergoeding aan die Raad in gevalle van onvermydelike verliese 

vervat in die slotparagraaf van die brief gedateer 23 Maart 1978 

ontvang van die destydse Sekretaris van Gemeenskapsbou, die 

voorwaarde gestel in die besluit van die Raad gedateer 28 

Februarie 1978 geskrap en daar onverwyld voortgegaan word 
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met die stigting van die Kleurlingdorpsgebied Geluksdal (Brakpan 

1978). 

In terme van die beleid van afsonderlike ontwikkeling soos 

toegepas deur die destydse regering het die destydse Stadsraad 

van Brakpan, te midde van voormelde onderhandelinge, 

gedurende November 1977 aansoek gedoen vir fondse om 100 

ekonomiese, 11 O sub ekonomiese wonings en 

gemeenskapsfasiliteite wat 'n gemeenskapsaal, biblioteek en 

kliniek asook 'n sportkompleks ingesluit het, in Geluksdal op te 

rig. Daarby was die Departement van Openbare Werke alreeds 

voorsien van 'n finale uitlegplan en versoek om onverwyld voort 

te gaan met die beplanning van die eerste laerskool vir die dorp. 

Die Suid-Afrikaanse Polisie is oak versoek om, indien hulle dit so 

verkies, die beplanning vir die vestiging van 'n polisiekantoor so 

spoedig moontlik te doen. Die Departement van Pos- en 

Telegraafwese is versoek om te begin met die beplanning van 'n 

poskantoor terwyl die voormalige Kleurlingontwikkelings

korporasie so gou moontlik met die beplanning van 'n besigheid

sentrum moes begin. Pogings was onderweg om die dorp 

Geluksdal te stig. Die aangeleentheid en die invloed wat die 

beleid van afsonderlike ontwikkeling daarop gehad het, word 

vervolgens verder toegelig. 

4.3. STIGTING VAN DIE DORP GELUKSDAL 

Die stigting van die dorp Geluksdal was grootliks gebaseer op die politieke 

beleid van die Nasionale Party waarvolgens afsonderlike woongebiede vir die 

verskillende rassegroepe ontwikkel moes word. 'n Bydraende faktor was 

waarskynlik die probleme wat in Payneville deur die Kleurlinggemeenskap 

ondervind was (kyk paragraaf 4.2.3 supra). Omdat die stadsraadslede van 

Brakpan op daardie stadium die Nasionale Party ondersteun het, het hulle 

hulself bereid verklaar om oar die hervestiging van Kleurlinge te onderhandel 

(Brakpan 1980 paragraaf 9). 
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Ten spyte van voormelde pogings om die dorp Geluksdal te stig was die 

Stadsraad van Brakpan nie oortuig dat dit uiteindelik tot voordeel van die 

Blanke belastingbetaler sou strek nie. Die feit word weerspieel in 'n dokument 

wat die destydse Stadsraad van Brakpan in samewerking met die stadsrade 

van Alberton en Boksburg opgestel en aan die destydse Presidentsraad 

voorgele het. In die dokument was onder andere verklaar dat na vele 

onderhandeling met verteenwoordigers van staatsdepartemente en ander 

belanghebbendes, daar met die Stadsrade van Brakpan, Boksburg en Alberton 

ooreengekom was om grand in of naby hul dorpe te bekom vir die stigting van 

streeksdorpe vir hervestiging van Kleurlinge. Die drie dorpe het op daardie 

stadium self weinig of geen Kleurlinge binne hul regsgebiede gehad nie. Die 

Stadsrade was aanvanklik skepties oar die aangeleentheid omdat daar ernstige 

besware en twyfel was oor die ekonomiese implikasies van die voorgestelde 

hervestigingskemas. Die twyfel het veral gewentel om die wete dat die stigting 

en daarstelling van nuwe dorpe noodwendig enorme geldelike implikasies het. 

Dit sou nie net 'n kwessie van huisvesting wees nie, maar oak die daarstelling 

van 'n totals nuwe infrastruktuur wat eintlik van so 'n hervestigingskema 'n 

leefbare gemeenskap sou maak (Brakpan 1980). 

Voorts word in die dokument verklaar dat die destydse Ministers en amptenare 

van die staat herhaaldelik aan die drie stadsrade die versekering gegee het dat 

daar nie 'n kwessie van verliese sou wees nie en dat die staat alle verliese sou 

vergoed. (Brakpan 1980). 

Vanwee begrotingsbeheermaatreels was die voormalige Stadsrade van 

Brakpan, Alberton en Boksburg verplig om vanwee die beleid van afsonderlike 

ontwikkeling van die destydse Nasionale Party Regering aparte begrotings vir 

die Kleurlingrekening te bedryf. Hierdeur sou enige verliese wat ontstaan het, 

met die oog op vergoeding, identifiseer kon word. Namate die streeksdorpe 

gestig was en gegroei het, het dit heel gou geblyk dat daar verliese op die 

skemas ontstaan het. Die feite was onverwyld aan die regering deurgegee. 

Aanvanklik was hulp verleen deur m iddel van voorskotte wat gekapitaliseer 

moes word en wat 'n verdere las op die Kleurlinge geplaas het omdat dit die 

verhoging van huurgelde en tariewe tot gevolg gehad het. In die lig van 

bovermelde scenario het die destydse stadsrade van Alberton, Brakpan en 
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Boksburg die volgende voorstelle in 'n memorandum (1980 : 2) wat as 'n 

uitbreiding van die beleid van afsonderlike ontwikkeling beskou kan word en 

wat 'n invloed op die ontwikkeling van Geluksdal sou he, aan die voormalige 

Presidentsraad voorgele: 

(i) dat die streaks - Kleurlingdorpe ender hul beheer so spoedig moontlik 

ontwikkel behoort te word tot selfstandige munisipale owerhede met 

voile outonomie oor hul sake; 

(ii) dat daar net socs in die geval van Blankes, bronne van inkomste aan 

die onafhanklike Kleurling munisipaliteite toegewys word; 

(iii) dat in gevalle waar sodanige owerhede nie lewensvatbaar was nie, die 

sentrale regering die verliese sou subsidieer uit fondse wat verkry sou 

word uit indirekte belastingbronne wat derhalwe die verantwoordelikheid 

vir die oplossing van 'n nasionale probleem oor 'n nasionale 

gemeenskap sal versprei; 

(iv) dat sake wat van gemeenskaplike belang was, hanteer sou word deur 

'n ad hoc komitee waarop beide partye verteenwoordig sou word en dat 

sodanige komitee sou ontbind sodra die saak of probleem opgelos was; 

(v) dat geen veelrassige statutere instellings op plaaslike owerheidsvlak 

waarop een rassegroep besluitneming oor die lotgevalle van 'n ander 

rasgroep sou he, ingestel sou word nie omdat sodanige veelrassige 

statutere installing net in die toekoms die geleentheid vir potensiele 

konflik sou bied; 

(vi) dat daar ender geen omstandighede verwag sou word dat 'n enkele 

Blanke plaaslike owerheid die geldelike las van die ontwikkeling en 

instandhouding van Kleurlinggemeenskappe, veral op streeksvlak 

behoort te dra nie; 

(vii) dat in beginsel aanvaar word dat die sentrale regering alle 

verantwoordelikheid sou aanvaar vir ekonom iese lewensvatbaarheid van 
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Kleurlingdorpe, omdat die hervestiging en ontwikkeling van Nie-Blanke 

rassegroepe as 'n nasionale en nie 'n plaaslike probleem gesien behoort 

te word nie; 

(viii) dat die onafhanklike Kleurlingdorpe direk onderworpe behoort te wees 

aan beheer deur die sentrale regering soos die geval was met die 

destydse swart administrasierade; 

(ix) dat die besluit van die destydse Vereniging van Bestuurskomitees 

waarvolgens onafhanklike munisipale status nie aanvaarbaar was nie, 

verwerp word; 

(x) dat Blanke plaaslike owerhede bereid was om teen 'n ekonomiese tarief 

behulpsaam te wees met administratiewe aspekte in die Kleurlingdorpe 

as deel van die politieke ewolusieproses; 

(xi) dat wanneer oor die kwessie van plaaslike bestuur vir Kleurlinge besluit 

sou word ook na die belange van die Blanke gemeenskappe omgesien 

sou word. 

Bogenoemde memorandum het die begeerte van die Blankes van die betrokke 

dorpe om onafhanklik van die ander rassegroepe te bestaan, verwoord. 

Sodanige uitgangspunte het ook die destydse regering se beleid van 

afsonderlike ontwikkeling onderskryf. 

Die Dorpstitel en opening van dorpstransaksie ten opsigte van Geluksdal is 

op 29 Oktober 1981 geregistreer (Brakpan 1981 ). In terme van 

Administrateurskennisgewing 1545 gedateer 11 November 1981 is Geluksdal 

verklaar tot 'n goedgekeurde dorp. Die stigting van die dorp Geluksdal het die 

installing van 'n plaaslike owerheidsinstelling moontlik gemaak in terme van die 

destydse Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Uitbreiding van Bevoegdhede, 

1962) waarna in die voorafgaande hoofstuk (kyk paragraaf 3.2.3 supra) verwys 

is. As uitvloeisel van die bovermelde gebeure word die installing van 'n 

Kleurlingbestuurskom itee vir Geluksdal vervolgens verder ontleed. 
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4.4 INSTELLING VAN 'N BESTUURSKOMITEE VIR GELUKSDAL 

Op plaaslike bestuursvlak was die Kleurlinge van Payneville aanvanklik deur 

'n welsynskomitee verteenwoordig. Die komitee het aanvanklik die Kleurling

gemeenskap van Payneville in onderhandelinge met die Stadsrade van Springs 

en Brakpan verteenwoordig (kyk paragraaf 2 supra). Die stigting van die 

welsynskomitee kan as die eerste stap tot die uiteindelike daarstelling van die 

Kleurlingbestuurskomitee beskou word. Uit onderhoude gevoer met individue 

wat op die welsynskomitee gedien het, blyk dat hulle deur die gemeenskap 

verkies was om daarop te dien. Die welsynskomitee is later omskep in 'n 

skakelkomitee. Laasvermelde komitee het opgetree as skakel tussen die 

Kleurlinggemeenskap in Payneville en die destydse Stadsraad van Brakpan ten 

opsigte van die hervestiging in Geluksdal en was die voorloper van die 

Kleurlingbestuurskomitee wat op 'n later tydstip vir Geluksdal ingestel was. 

Geen formele bevoegdhede is aan die komitee gedelegeer nie alhoewel dit 'n 

minimale rol by die toekenning van wonings in Geluksdal gespeel het (Davids 

1992). 

Nadat die hervestigingsaksie in Geluksdal afgehandel is, het die skakelkomitee 

bly voortbestaan en het daar gereeld vergaderings tussen die komitee en 

verteenwoordigers van die voormalige Stadsraad van Brakpan plaasgevind. 

Die passiewe aanvaarding deur die gemeenskap van besluite geneem deur die 

destydse Stadsraad van Brakpan op advies van die skakelkomitee, was 

kortstondig onderbreek toe 'n Huurder en Belastingbetalersvereniging in 

Geluksdal gestig is. In 'n skrywe gedateer 6 Augustus 1980 wat aan die 

Stadsklerk van Brakpan gerig was, het die Huurder en Belastingbetalers

vereniging van Geluksdal verklaar dat die skakelkomitee wat veronderstel was 

om na die belange van die gemeenskap om te sien, nie die gemeenskap 

doeltreffend gedien het nie. Derhalwe was versoek dat daar direk met die 

destydse Stadsraad van Brakpan geskakel word sender dat die skakelkom itee 

betrokke sou wees. Die versoek is deur die Stadsraad afgekeur en is die 

Huurder en Belastingbetalersvereniging aangeraai om met die skakelkomitee 

te skakel (Myburgh 1992). 

Tydens 'n gewone vergadering van die Geluksdal Skakelkomitee het die 

Stadsklerk van Brakpan aangekondig dat 'n Bestuurskomitee vir Geluksdal 
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saamgestel sou word en dat die destydse Stadsraad van Brakpan die lede van 

die skakelkomitee sou nomineer om as lede van die eerste Bestuurskomitee 

aangestel te word (Brakpan 1982). Die versoek deur die Stadsraad van 

Brakpan was gunstig deur die destydse Administrateur van Transvaal oorweeg. 

Lede van die skakelkomitee is ingevolge regulasie 3(1 )(a) van die Regulasies 

ender die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Uitbreiding van bevoegdhede) 

1962 aangestel as die eerste Kleurling bestuurskomitee vir Geluksdal (Brakpan 

1983:5). 

Aktiewe deelname aan die politieke proses deur die Geluksdal gemeenskap 

het ook nie 'n aanvang geneem met die verkiesing van die eerste 

bestuurskomitee vir Geluksdal nie. Dit was te wyte daaraan dat slegs vyf · 

kandidate op 3 Oktober 1984 genomineer was vir die verkiesing van vyf lede 

vir die Geluksdal Bestuurskomitee waarvoor 'n stemming op 31 Oktober 1984 

gehou is (Brakpan 1984). lngevolge regulasie 30(4) van die regulasies van die 

Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Uitbreiding van Bevoegdhede) 1962, was 

daar geag dat die kandidate behoorlik verkies is indien die nominasies wat 

deur die kiesbeampte aanvaar was, gelyk of minder was as die aantal 

vakatures. Aangesien al vyf nominasies deur die kiesbeampte aanvaar was, 

was die lede dus geag behoorlik verkose lede van die Geluksdalse 

Bestuurskomitee vir 'n termyn van vyf jaar met ingang van 1 November 1984. 

Ten einde 'n sinvolle grondslag vir die funksionering van die Geluksdalse 

Bestuurskom itee daar te stel is die volgende funksies deur die destydse 

Stadsraad van Brakpan aan die komitee gedelegeer: 

(a) Toekenning van huurhuise in Geluksdal onderworpe aan voorwaardes 

en vereistes socs van tyd tot tyd deur die voormalige Stadsraad van 

Brakpan en die destydse Departement van Gemeenskapsontwikkeling 

neergele was. 

(b) Volle beheer oor sportgeriewe op munisipale eiendom binne Geluksdal. 

(c) Goedkeuring van tenders, onderworpe aan 'n perk op die maksimum 

bedrag vir werksaamhede binne Geluksdal. 
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(d) Toekenning binne Geluksdal van name aan strata en woonbuurte op 

voorwaarde dat dit nie gebots het of verwarring geskep het met 

bestaande name nie. 

(e) Vasstelling van voorkeurorde vir die aanle of teer van strata en 

sypaadjies binne Geluksdal. 

(f) Benoeming van hoogstens twee afgevaardigdes na kongresse van die 

Transvaalse Vereniging van Bestuurskomitees of soortgelyke kongresse, 

indien genoegsame fondse op die begroting voorsien was. 

(g) Die bevoegdheid om die gemeenskapsgeriewe binne Geluksdal te 

beheer en te verhuur aan die destydse Dorpsbestuurder in oorleg met 

die voorsitter van die Geluksdalse Bestuurskomitee. 

(h) Die bevoegdheid om beleid ten opsigte van die volgende 

aangeleenthede binne die Kleurlinggebied te bepaal; 

(i) Die plasing van advertensies asmede beleid met betrekking tot 

advertensietekens en uithangborde, welke beleidbepaling binne die 

raamwerk van die Verordeninge insake Lisensiering van 

Advertensietekens en Skuttings moes geskied. 

(j) Kollektes en straatmarkte, welke beleidbepaling binne die raamwerk van 

die Standaard Straat en Diverse Verordeninge moes geskied (Brakpan 

1984:1). 

Die delegasie van bevoegdhede het die beleid van die destydse Nasionale 

Party Regering ondersteun aangesien dit die kleurlingbestuurskomitee van 

Geluksdal die geleentheid gebied het om bepaalde bevoegdhede ten opsigte 

van hul eie gemeenskap uit te oefen. Beleidsveranderinge wat deur die 

Nasionale Party aanvaar sou word, sou egter op 'n latere tydstip daartoe lei dat 

die delegasies nie meer van toepassing sou wees nie en dat die beginsel van 

afsonderlike ontwikkeling met 'n nuwe plaaslike owerheidstelsel vervang word. 
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Die aangeleentheid en die invloed daarvan op die voortbestaan van die 

Geluksdal Bestuurskomitee word in die volgende hoofstuk ontleed. 

Die weg vir 'n nuwe bedeling op plaaslike owerheidsvlak is gebaan deurdat die 

destydse regering aangekondig het dat die Wet op die Aanwysing van Aparte 

Geriewe, 1950 (Wet 52 van 1950) op 15 Oktober 1990 van die wetboek sou 

verdwyn (Brakpan Herald : 28 September 1990). Die aankondiging het tot 

verontwaardiging gelei in Brakpan en veral in die geledere van die 

stadsraadslede. 'n Petisie is aan die destydse Burgemeester van Brakpan 

voorgele waarin 'n groep inwoners geeis het dat 'n protesvergadering bele 

word waar die implikasie van sodanige stap vir die dorp van Brakpan bespreek 

kon word (Brakpan Herald : 28 September 1990). Tydens die 

protesvergadering is onder andere 'n twaalfpunt - mosie aanvaar wat die 

destydse Stadsraad van Brakpan versoek het om geen besluit te neem wat 

enige openbare gerief vir anderskleuriges sou oopstel nie (Brakpan Herald : 19 

Oktober 1990). Die optrede deur 'n aantal inwoners van Brakpan was 'n 

aanduiding dat die veranderde beleid nie vir alle inwoners aanvaarbaar was 

nie. 

Die volgende mosies is onder andere deur die vergadering aanvaar: 

die inwoners van Brakpan het aangedring op hul reg op 'n eie 

gemeenskapslewe en die reg om hulself te vrywaar van verdringing van 

'n eie leefruimte; 

dat openbare geriewe daargestel en in stand gehou was deur finansiele 

bronne daargestel deur die inwoners van Brakpan; 

dat die afskaffing van die Wet op Aparte Geriewe, 1950 (Wet 52 van 

1950), die radikales en anargiste sou aanspoor om die vlaag van 

geweld en wetteloosheid wat elders hoogty vier, ook in Brakpan te 

probeer indra het en dus die harmonie en goeie verhoudings wat 

bestaan het sou vertroebel; 
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dat die voormalige Staatspresident en die destydse regering direk 

verantwoordelik gehou was vir die besluit en soortgelyke besluite deur 

hulle geneem; 

dat die inwoners kennis gegee het dat hulle die reg voorbehou het om 

enige skade of verlies wat moontlik gely sou word van die destydse 

regering te eis (Brakpan Herald : 19 Oktober 1990). 

Die implikasie van voornoemde mosies vir Geluksdal was dat die 

samewerkingsooreenkoms tussen die Geluksdal Bestuurskomitee en die 

destydse Stadsraad van Brakpan nie aanvaarbaar was vir die inwoners van 

Brakpan nie en dat die proses van samesmelting vertraag sou word. Ten spyte 

van bovermelde dreigemente wat deur ander konserwatiewe stadsrade 

ondersteun was, het die einde van die Wet op die Aanwysing van Aparte 

Geriewe, 1950 (Wet 52 van 1950) op 15 Oktober 1990 aangebreek en was 

daar geen voorvalle van rassebotsings aangemeld nie (The Citizen : 16 

Oktober 1990). 

Tydens sy openingstoespraak by die Parlement op 1 Februarie 1991 het die 

voormalige Staatspresident F.W. De Klerk aangekondig dat alle oorblywende 

diskriminerende wetgewing, wat bekend geword het as die hoekstene van 

apartheid, van die wetboek gaan verdwyn aangesien wetgewing tydens die 

betrokke parlementsitting ingedien sou word om die bepaalde wette te herroep 

(Beeld : 2 Februarie 1991 ). Wette soos die Groepsgebiedewet, 1966 (Wet 36 

van 1966) en die Bevolkingsregistrasiewet, 1950 (Wet 30 van 1950) is dan ook 

tydens daardie parlementsitting herroep. 

Voorts is wetgewing in destydse regeringskringe oorweeg ten einde vrywillige 

samewerkende administrasie tussen die rasgebaseerde plaaslike owerhede 

aan te moedig (Rapport : 9 Desember 1990). Dit kulmineer in die aanvaarding 

van die Wet op Tussentydse Maatreels vir Plaaslike Regering, 1991 (Wet 128 

van 1991 ). Die Wet is reeds in 'n vorige hoofstuk ontleed (kyk paragraaf 3.2.4 

supra) maar word in die volgende hoofstuk verder toegelig sodat die invloed 

daarvan op die ontbinding van die Geluksdal Bestuurskomitee binne die 1993 

grondwetlike bedeling uiteengesit kan word. Daarna word die bepalings van die 
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Oorgangsgrondwet, 1993 (Wet 200 van 1993) ten opsigte van plaaslike 

bestuursreelings asook die Oorgangswet op Plaaslike Regering, 1993 (Wet 209 

van 1993) verder toegelig. 

In die volgende hoofstuk sal die samesmelting van die Stadsraad van Brakpan, 

die Geluksdal Bestuurskomitee en die Krisiskomitee toegelig word en sal 

aangetoon word hoe beleid 'n verdere invloed op die ontbinding van die 

Geluksdal Bestuurskomitee gehad het. 

4.5 SAMEVATTING 

Geluksdal het tot stand gekom as gevolg van 'n hervestigingsaksie. Voor 

sodanige hervestigingsaksie het Kleurlinge in Payneville, 'n swart woongebied, 

gewoon omdat daar nie 'n Kleurlingdorp in terme van die Groepsgebiedewet, 

1966 (Wet 36 van 1966) gestig was nie. Kleurlinge wat in Payneville, Springs 

woonagtig was, het in hag like omstandighede gewoon. Daarby was die gebied 

Payneville gereserveer vir Swartes ingevolge die Groepsgebiedewet (Wet 36 

van 1966). Die verskuiwing van die Kleurlinge uit die Payneville woonbuurt 

was 'n politieke besluit wat daarop gemik was om die beleid van afsonderlike 

ontwikkeling van die voormalige Nasionale Party regering te implementeer. Die 

Kleurlinggemeenskap was nie aktief by die politiek betrokke nie grotendeels 

vanwee die beleid van afsonderlike ontwikkeling soos toegepas deur die 

destydse regering. 

Aanvanklik het die destydse Stadsraad van Springs vertoe gerig aan die 

Groepsgebiederaad waarin daarop gewys is dat die grootste aantal Kleurlinge 

wat in Payneville woonagtig was, in Springs werksaam was. Dit sou 

genoegsame rede wees om die Kleurlinggroepsgebied in Springs te vestig. Na 

aanleiding van vertoe gerig deur die destydse Stadsraad van Brakpan waarin 

versoek was dat die Kleurlinggroepsgebied in Brakpan gevestig moes word, 

het die Groepsgebiederaad besluit om 'n gebied bekend as 'n gedeelte van die 

Withoklandgoed, Brakpan te verklaar tot 'n gebied vir okkupasie en grondbesit 

deur Kleurlinge. 

Die Kleurlinggemeenskap in Payneville was aanvanklik deur 'n welsynskomitee, 

wat later omskep is in 'n skakelkomitee, verteenwoordig in onderhandelinge 
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met die destydse Stadsrade van Brakpan en Springs. Die lede van 

voorgenoemde komitee het op 'n later stadium die eerste aangestelde 

Kleurlingbestuurskom itee vir Geluksdal geword. 

In die volgende hoofstuk word die manifestasie van beleid binne die 1993 

grondwetlike bedeling in Suid-Afrika en die invloed daarvan op die ontbinding 

van die Geluksdal Bestuurskomitee ondersoek. 



HOOFSTUK 5 

MANIFESTASIE VAN BELEID BINNE DIE 1993 GRONDWETLIKE 

BEDELING IN SUID-AFRIKA EN DIE INVLOED DAARVAN OP DIE 

ONTBINDING VAN DIE GELUKSDAL BESTUURSKOMITEE 

5.1 INLEIDING 

In die voorafgaande hoofstuk is die manifestasie van die beleid van 

afsonderlike ontwikkeling en die invloed daarvan op die ontstaan en 

ontwikkeling van die Geluksdal Bestuurskomitee toegelig. In die hoofstuk sal 

die aanloop tot die installing van nie - rassige plaaslike owerhede ondersoek 

word. Voorts sal die manifestasie van die beleid wat as gevolg van die 1993 

grondwetlike bedeling ge"implementeer is en die invloed daarvan op die 

voortbestaan van die Geluksdal Bestuurskomitee toegelig word. Dit behels dat 

statutere veranderings soos die afskaffing van die destydse Wet op die 

Aanwysing van Aparte Geriewe, 1950 (Wet 52 van 1950), destydse Wet op 

Groepsgebiede, 1966 (Wet 36 van 1966) asook die aanvaarding van die 

destydse Wet op Tussentydse Maatreels vir Plaaslike Regering, 1991 (Wet 128 

van 1991) toegelig word. Daarna word sowel tussentydse beleidsmaatreels, 

grondwetlike bepalings en die Oorgangswet op Plaaslike Regering, 1993 (Wet 

209 van 1993) wat 'n invloed op die ontbinding van Geluksdal Bestuurskomitee 

gehad het, toegelig. Daar word veral gelet op die betrokkenheid van die 

statutere, nie-statutere komponente en groepe wat waarnemerstatus op die 

onderhandelingsforum gehad het. Die onderhandelingsproses wat gekulmineer 

het in die samesmelting van die Geluksdal Bestuurskomitee en die Stadsraad 

van Brakpan asook die daarstelling van 'n Oorgangsraad vir Brakpan word 

daarna toegelig. Op die wyse kan die invloed van beleid binne die 1993 

grondwetlike bedeling in Suid - Afrika beter toegelig word. 

5.2 AANLOOP TOT DIE INSTELLING VAN NIE-RASSIGE PLAASLIKE 

OWERHEDE IN SUID-AFRIKA 

Afsonderlike rasgebaseerde plaaslike owerhede is sedert die magsoorname 

van die Nasionale Party in 1948 in Suid Afrika ingestel (kyk paragraaf 3.2 

supra). In terme van die beleid van voormelde politieke party is die Geluksdal 
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Bestuurskomitee ingestel (kyk paragraaf 4.4 supra). Verkiesings vir die 

plaaslike owerhede is afsonderlik op rasgebaseerde wyse hanteer en het nie 

die ondersteuning van 'n groot deel van die inwoners in die onderskeie gebiede 

geniet nie (De Villiers 1994 : 294). Verkiesings is geboikot deur die swart 

liberale bewegings en die civic associations. Dit het die regering van die dag 

genoodsaak om onderhandelinge op plaaslike bestuursvlak te stimuleer. 

Aanvanklik is onderhandelinge op 'n ad hoc basis deur plaaslike owerhede en 

civic associations gevoer. Die civic associations het 'n nie-rassige en 

demokratiese plaaslike owerheidstelsel geeis waaraan alle landsburgers vrylik 

kon deelneem (De Villiers 1994 : 296). Die civic associations het, soos reeds 

in 'n vorige hoofstuk vermeld, begin om gemeenskappe te motiveer om nie hul 

diensterekeninge te betaal nie en raadslede het bedank en dit het gelei tot die 

ineenstorting van die plaaslike owerheidstelsel veral in sogenaamde swart 

dorpe (kyk paragraaf 4.4 supra). Voortspruitend hieruit moes die Regering 'n 

nuwe stelsel vir plaaslike owerheidsinstellings oorweeg wat tot die installing van 

nie - rassige plaaslike owerhede sou lei. 

Tydens sy openingstoespraak by die kongres van die Kaaplandse Munisipale 

Vereniging op 7 Mei 1990 het die destydse Staatspresident F.W De Klerk 

aangedui dat die tyd aangebreek het om weg te beweeg van rasgebaseerde 

plaaslike owerhede na 'n stelsel van magsdeling sender oorheersing (The 

Citizen : 8 Mei 1990). Vir die rede moes 'n statutere raamwerk (beleid) 

daargestel word om die installing van nuwe plaaslike owerheidsinstellings te 

bewerkstellig. Voornoemde stalling was 'n afwyking van die beleid van die 

Nasionale Party wat grotendeels verantwoordelik was vir die instelling van 

rasgebaseerde plaaslike owerhede. 

Die African National Congress, die organisasie waarmee die Nasionale Party 

op daardie stadium besig was om te onderhandel oor 'n nuwe staatsbestel in 

Suid Afrika, het 'n Nasionale Raadplegende Konferensie oor plaaslike regering 

en beplanning gehou in Johannesburg oor die naweek van 5 Oktober 1990 tot 

7 Oktober 1990. Na afloop van voornoemde konferensie het die organisasie 

aanbeveel dat demokraties verkose interim plaaslike owerheidstrukture 

voorlopig daargestel behoort te word om die bestaande rasgebaseerde 

plaaslike owerhede te herstruktureer en om aanbevelings te maak aan 'n 
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Nasionale Grondwetlike Vergadering (The Citizen: 8 Oktober 1990). Ten einde 

die veranderde beleid van die Nasionale Party asook die aanbeveling van die 

African National Congress te implementeer sou alle bestaande plaaslike 

owerhede moes ontbind en alle apartheidswetgewing afgeskaf word (The 

Citizen : 8 Oktober 1990). 

Teen die einde van 1991 het die African National Congress en civic 

associations byeengekom en die South African National Civics Organisation 

(SANCO) gestig. Gedurende 1992 is daar met onderhandelings begin met die 

destydse Minister van Plaaslike Bestuur met betrekking tot die herstrukturering 

van die plaaslike bestuurstelsel in Suid Afrika. Teen 1993 is 'n formele 

nasionale Plaaslike Regerings Onderhandelingsforum (PROF) ingestel wat sou 

dien as die hoof onderhandelingsforum oor plaaslike regering (De Villiers 1994 

: 296). Die onderhandelinge in die forum lei later tot die uiteindelike daarstelling 

van die Oorgangswet op Plaaslike Regering, 1993 (Wet 209 van 1993). 

Bogenoemde Wet sou tot verskeie statutere veranderings lei wat 'n invloed op 

die plaaslike owerheidsvlak en die voortbestaan van die Geluksdal 

Bestuurskomitee sou he. Die aangeleentheid word in die volgende paragraaf 

ontleed. 

5.3 STATUTeRE MAATREeLS WAT 'N INVLOED OP DIE VOORTBESTAAN 

VAN DIE GELUKSDAL BESTUURSKOMITEE GEHAD HET 

Soos in 'n vorige paragraaf vermeld is die weg vir 'n nuwe nie-rassige bedeling 

op plaaslike owerheidsvlak gebaan deurdat die voormalige Nasionale Party 

Regering verskeie apartheidswetgewing geskrap het (kyk paragraaf 4.5 supra). 

Verskeie wetgewing is aanvaar wat die plaaslike owerheidstelsel en veral die 

voortbestaan van die Geluksdal Bestuurskomitee be'invloed het. In die verband 

word verwys na die Wet op Tussentydse Maatreels vir Plaaslike Regering, 1991 

(Wet 128 van 1991),die Grondwet van die Republiek van Suid - Afrika, 1993 

(Wet 200 van 1993) en die Oorgangswet op Plaaslike Regering, 1993 (Wet 

209 van 1993). 
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5.3.1 TUSSENTYDSE BELEIDSMAATREeLS WAT 'N INVLOED OP DIE 

VOORTBESTAAN VAN GELUKSDAL BESTUURSKOMITEE GEHAD 

HET 

Die statutere veranderings waarna in die voorafgaande paragrawe 

verwys is, het 'n daadwerklike invloed gehad op die voortbestaan van 

die Geluksdal Bestuurskomitee. Laasgenoemde plaaslike owerheids

instelling het versoek dat 'n onderhandelingsforum ingevolge die Wet op 

Tussentydse Maatreels vir Plaaslike Regering, 1991 (Wet 128 van 1991) 

ingestel word om sake van gemeenskaplike belang te bespreek. Die 

onderhandelingsforum sou bestaan uit twee lede elk van die Brakpan 

Bestuurskomitee, Geluksdal Bestuurskomitee, Geluksdal Civic 

Association en die Geluksdal Belastingbetalersvereniging (Brakpan 

1992). Die aangeleentheid is egter nie tydens die betrokke vergadering 

bespreek nie maar is terugverwys na 'n volgende vergadering van die 

komitee sodat die destydse amptenare van die Stadsraad van Brakpan 

'n verdere verslag kon voorle wat die beleidsimplikasie sou uitspel 

(Brakpan 1992). In 'n verslag wat tydens 'n vergadering van die 

Geluksdal Bestuurskomitee voorgele was, het die Stadsekretaris van die 

voormalige Stadsraad van Brakpan gerapporteer dat 'n informele 

vergadering plaasgevind het tussen lede van die Bestuurskomitees van 

Brakpan en Geluksdal waartydens besluit is dat voortgegaan moes word 

met die vereniging van die destydse Stadsraad van Brakpan en die 

Geluksdal Bestuurskomitee ingevolge die bepalings van Artikel BF van 

die Wet op Tussentydse Maatreels vir Plaaslike Regering, 1991 (Wet 

128 van 1991) (Brakpan 1993). lngevolge voornoemde bepalings sou 

die Stadsraad van Brakpan en die Geluksdal Bestuurskomitee verenig 

in 'n enkele plaaslike owerheid. 

lngevolge Artikel 9 van bogenoemde Wet kon die betrokke plaaslike 

owerheidsinstellings ooreenkom om voorstelle, in die vorm van of 'n 

ooreenkoms of 'n stel maatreels wat voorsiening maak vir 'n 

aangeleentheid in Artikel 8 bedoel (kyk paragraaf 3.3 supra), op te stel 

en aan die destydse Administrateur voor te le. Tydens die informele 

vergadering gehou tussen die Bestuurskomitee van die destydse 

Stadsraad van Brakpan en die Kleurlingbestuurskom itee van Geluksdal 
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is daar onderling ooreengekom om 'n ooreenkoms op te stel wat 

formeel deur die komitees goedgekeur moes word (Brakpan 1993). 

Die ooreenkoms het voorsiening gemaak vir die ontbinding van die 

voormalige Stadsraad van Brakpan en die Geluksdal Bestuurskomitee 

en die totstandkoming van 'n enkele plaaslike owerheid. Geluksdal sou 

daarna as 'n wyk van Brakpan beskou word en sou die Ordonnansie op 

Plaaslike Bestuur (Uitbreiding van Bevoegdhede) 1962 nie meer 

betrekking he op Geluksdal nie. 'n Opvallende kenmerk van die 

ooreenkoms was die bepaling dat die Burgemeester, Onderburge

meester en die lede van die Bestuurskomitee van Brakpan hul 

onderskeie paste behou het en dat die lede van die Bestuurskomitee 

van Geluksdal raadslede van Brakpan geword het om die wyk Geluksdal 

te verteenwoordig (Brakpan 1993). 

Tydens 'n Gewone Vergadering van die destydse Stadsraad van 

Brakpan gehou op 29 Junie 1993 is daar formeel besluit om Geluksdal 

by Brakpan in te lyf (Brakpan 1993). In 'n persverklaring wat na afloop 

van die vergadering uitgereik is, het die voormalige Stadsraad van 

Brakpan verklaar dat die besluit om 'n samewerkingsooreenkoms aan 

te gaan, 'n pro-aktiewe besluit was, eerder as om te wag vir wetgewing 

wat samesmelting van die betrokke plaaslike owerheidsinstelling sou 

afdwing. Die destydse Stadsraad van Brakpan en die Geluksdal 

Bestuurskomitee het die mening gehuldig dat die besluit op 'n 

ooreenkoms tot voordeel van die onderskeie gemeenskappe van 

Brakpan wat Geluksdal insluit, sou strek (Brakpan Herald : 2 Julie 

1993). Dit kan as die eerste paging tot die ontbinding van die Geluksdal 

Bestuurskomitee beskou word omdat die twee owerheidsinstellings 

sedertdien nie onafhanklik van mekaar sou funksioneer nie. 

Dit is opvallend dat tydens bovermelde proses die kiesers op geen 

stadium betrokke gemaak is by die onderhandelinge nie. Daar was nie 

'n referendum gehou om die openbare mening te toets nie en geen 

openbare vergadering was gehou om die onderskeie gemeenskappe in 

te lig oor die samewerkingsooreenkoms en die implikasie daarvan nie. 
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In Geluksdal het die gebeure bykans ongemerk verbygegaan. 'n 

Gedeelte van die Blanke inwoners van Brakpan het egter 

ooreenstemmende reaksie teen sodanige stap getoon. Raadslede het 

bedank en in hul bedankingsrede aangevoer dat een van die redes vir 

hul bedanking die "samesmelting" tussen die plaaslike 

owerheidsinstellings van Brakpan en Geluksdal was (Brakpan Herald : 

2 Julie 1993). Tydens die eerste volwaardige raadsvergadering wat deur 

die verteenwoordigers van Geluksdal bygewoon is, het van die Blanke 

inwoners wat ongelukkig was oor die "samesmelting" hul ongelukkigheid 

uitgespreek deur persoonlike beledigende opmerkings oor verskeie 

raadslede te maak (Brakpan Herald : 30 September 1993). 

lntussen het ontevrede inwoners van Geluksdal 'n sogenaamde 

aksiekomitee gestig om prates aan te teken teen die hoe belasting - en 

diensterekeninge wat inwoners vanaf die Stadsraad van Brakpan 

ontvang het. Die komitee het met die Stadsklerk van Brakpan probeer 

onderhandel om die inwoners toe te laat om 'n maandelikse vaste tarief 

van R30,00 per huishouding ten opsigte van diensterekeninge te betaal 

(Brakpan Herald : 15 Oktober 1993). Die onderhandelinge was egter 

onsuksesvol en het die gemeenskap tydens 'n massavergadering gehou 

op 11 September 1993 besluit om die betaling van alle rekeninge aan 

die destydse Stadsraad van Brakpan te staak (De Klerk : 1993) 

Die Stadsraad van Brakpan het hierop reageer deur die kragtoevoer na 

die eiendomme van inwoners met agterstallige rekeninge te staak. Die 

inwoners van Geluksdal het hierop gedreig om persoonlik die 

kragtoevoer aan te skakel (Petersen : 1993). As gevolg van die konflik 

het geweld in Oktober 1993 in Geluksdal uitgebreek. Dit het gelei tot 

die afbranding van die administratiewe kantoor in Geluksdal en die 

beskadiging van elektriese kaste (Brakpan Herald : 15 Oktober 1993). 

Dit het teweeg gebring dat die woongebied vir etlike weke sander 

kragtoevoer was. Na intensiewe onderhandeling tussen die Stadsraad 

van Brakpan en die Geluksdal Aksiekomitee, is die kragtoevoer in 

Desember 1993 herstel. Die situasie het die agtergrond gevorm vir 

verdere grondwetlike bepalings en onderhandeling in terme van die 



81 

Oorgangswet op Plaaslike Regering, 1993 (Wet 209 van 1993). In die 

volgende paragrawe van die hoofstuk word die onderhandelinge verder 

toegelig. 

5.3.2 GRONDWETLIKE 

VOORTBESTAAN 

GEHAD HET 

BEPALINGS WAT 'N INVLOED OP DIE 

VAN DIE GELUKSDAL BESTUURSKOMITEE 

Met die aanvaarding van die Grondwet van die Republiek van Suid 

Afrika, 1993 (Wet 200 van 1993) word plaaslike regering vir die eerste 

keer in Suid Afrika se grondwetlike geskiedenis as 'n volwaardige 

regeringsvlak erken en word plaaslike owerhede organisatories 

herstruktureer om voorsiening vir volwaardige nie-rassige plaaslike 

strukture te maak. Dit word gedoen deur middel van spesifieke 

bepalings oor outonomie en die grondwetlike vereiste dat plaaslike 

regering ook in 'n finale grondwet erkenning moet geniet. In hoofstuk 

10 van die Grondwet word die volgende aspekte toegelig: 

• installing en status van plaaslike regering 

• bevoegdhede en werksaamhede van plaaslike regering 

• raadsbesluite 

• uitvoerende komitees 

• administrasie en finansies 

• verkiesings 

• gedragskode 

Die grondwetlike beginsels soos vervat in bylae 4 van die Grondwet 

bevat verskeie bepalings wat aan plaaslike regering erkenning gee en 

waaraan 'n finale grondwet behoort te voldoen. Daar word onder andere 

bepaal dat die owerheidshierargie op nasionale, provinsiale en plaaslike 

vlakke gestruktureer moet word. Daar behoort op elke regeringsvlak 

demokratiese verteenwoordiging te wees en elke vlak behoort oor 

toepaslike en voldoende wetgewende en uitvoerende bevoegdhede te 

beskik om doeltreffend te kan funksioneer. 'n Raamwerk vir die 

werksaamhede, bevoegdhede, strukture en ander kenmerke vir plaaslike 

regering behoort in parlementere wette of in provinsiale wetgewing of in 
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albei uiteengesit te word. Die grondwetlike beginsels ten opsigte van 

plaaslike bestuur is verwoord in die Oorgangswet op Plaaslike Regering, 

1993 (Wet 209 van 1993). Die Wet het die voortbestaan van die 

Geluksdal Bestuurskomitee be'invloed deurdat dit 'n raamwerk geskep 

het waarbinne alle belangegroepe in Brakpan oor 'n nuwe plaaslike 

owerheidsbestel vir die dorp kon onderhandel. Gevolglik word die 

inhoud van die Wet wat spesifiek op Geluksdal betrekking het, verder 

ontleed. 

5.3.3 INVLOED VAN DIE OORGANGSWET OP PLAASLIKE REGERING. 

1993 (WET 209 VAN 1993) OP DIE VOORTBESTAAN VAN DIE 

GELUKSDAL BESTUURSKOMITEE 

Daar het uiteenlopende wetgewing en ordonnansies in die verskillende 

voormalige provinsies en tuislande bestaan ingevolge waarvan plaaslike 

regering gereel is. In 'n poging om praktiese beslag te gee aan die 

nuwe bedeling vir plaaslike regering soos in Artikel 1 O van die Grondwet 

van die Republiek van Suid Afrika, 1993 (Wet 200 van 1993) omskryf, 

is 'n oorgangsproses vanaf die bestaande na die nuwe bedeling in die 

vooruitsig gestel. Die proses word verwoord in die bepalings van die 

Oorgangswet op Plaaslike Regering (Wet 209 van 1993). 

Die Wet is daarop gerig om die destydse rasgebaseerde stelsel van 

plaaslike regering uit te faseer en te vervang met 'n enkele nie-rassige 

stelsel (Rautenbach & Malherbe 1994 : 55). Die Wet maak voorsiening 

vir drie fases waarvolgens na die einddoel beweeg word, te wete 'n pre

interim fase ( dit is die tydperk vanaf die bestaande stelsel tot die datum 

waarop 'n verkiesing gehou word), 'n daaropvolgende interim fase en 

die finale fase wanneer 'n nuwe bedeling van plaaslike regering ingestel 

word. 

In die pre-interim fase maak die Wet onder andere daarvoor voorsiening 

dat in elke dorp of stad 'n plaaslike onderhandelingsforum ingestel word 

(kyk paragraaf 5.3.3.1 Infra) waarin al die gemeenskappe deelneem aan 

onderhandelinge oor die installing van 'n Oorgangsraad of 

koordineringskomitee wat die dorp of stad in die fase moet bestuur. In 
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die geval van Brakpan en Geluksdal is 'n Oorgangsraad ingestel 

ooreenkomstig die bepalings van die bovermelde Wet (Brakpan 1994). 

Die interim fase het aangebreek toe die eerste verkiesing vir plaaslike 

owerhede in die onderskeie afgebakende gebiede op 1 November 1995 

plaasgevind het. lngevolge die Grondwet is die eerste verkiesing gehou 

op die basis dat 40% van die lede van 'n plaaslike regering verkies 

behoort te word volgens die beginsel van proporsionele verteenwoordig

ing en 60% op 'n wyksbasis. Hiermee is beoog om 'n balans te vind 

tussen blote getalle en die digtheid van die bevolking in die verskillende 

woonbuurte van 'n dorp of stad (Rautenbach & Malherbe 1994 : 56). 

Die finale fase van die demokratisering van plaaslike bestuur in Suid 

Afrika breek aan wanneer 'n ''finale" Grondwet vir die Republiek van 

Suid-Afrika ge·implementeer word. In voormelde Wetgewing sal 

plaaslike regering vir die eerste keer in die geskiedenis van Suid-Afrika 

as 'n regeringsfeer omskryf word. In terme van die Wet behoort 

plaaslike regerings die ontwikkeling van gemeenskappe te bevorder. 'n 

Kenmerk van voormelde bepaling sal wees dat daar nie voorsiening 

gemaak word vir rasgebaseerde gefragmenteerde plaaslike owerhede 

nie. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling soos toegepas deur die 

destydse Nasionale Party Regering sal deur die bepaling, omgekeer 

word. 

Met die aanvaarding van die Oorgangswet op Plaaslike Regering, 1993 

(Wet 209 van 1993) het daar reeds 'n samewerkingsooreenkoms tussen 

die Geluksdal Bestuurskomitee en die Stadsraad van Brakpan bestaan 

in terme van die destydse Wet op Tussentydse Maatreels vir Plaaslike 

Regering, 1991 (Wet 128 van 1991) (kyk paragraaf 5.3.1 supra). 

Daarom moes daar met belangegroepe in Brakpan onderhandel word 

om 'n onderhandelingsforum in te stel wat sou voldoen aan die 

bepalings van die Oorgangswet op Plaaslike Regering , 1993 (Wet 209 

van 1993). Die proses word in die volgende paragrawe verder toegelig. 
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TOTSTANDKOMING VAN 'N ONDERHANDELINGSFORUM VIR 

BRAK PAN 

Nadat die Oorgangswet op Plaaslike Regering, 1993 (Wet 209 van 

1993) op 2 Februarie 1994 in die Staatskoerant gepromulgeer is, het die 

Stadsraad van Brakpan voortgegaan en in terme van die betrokke 

wetgewing gereel vir die totstandkom ing van 'n onderhandelingsforum. 

Skrywes is deur die Stadsklerk van Brakpan aan alle belangegroepe in 

die regsgebied van Brakpan gerig om aansoek om lidmaatskap van die 

Forum te doen (Stadsklerk 21 Februarie 1994). Die aansoeke moes 

vergesel word van 'n volledige adres, grondwet, lys van ampsdraers, 

besonderhede van aktiwiteite en lede wat op die forum sou dien. Daarby 

is die organisasies/instellings uitgenooi om die stigtingsvergadering van 

die forum byte woon. Die totstandkoming van die onderhandelingsforum 

waarvan Geluksdal deel uitmaak, word in die volgende paragraaf verder 

toegelig. 

Die eerste vergadering van al die verteenwoordigers op die onderhan

delingsforum het plaasgevind op 22 Maart 1994 in die raadsaal in 

Brakpan. Aangeleenthede soos die area van jurisdiksie en lidmaatskap 

van die forum is bespreek (Brakpan 1994). Tydens die vergadering is 

onder andere besluit : 

(a) dat 'n onderhandelingsforum vir die landdrosdistrik van Brakpan 

ingestel word; 

(b) dat die Brakpan landdrosdistrik aanvaar word as die area van 

jurisdiksie van die onderhandelingsforum; 

( c) dat die volgende organisasies I instellings as lede of waarnemers 

van die onderhandelingsforum aanvaar word : 

• Lede van die destydse Stadsraad van Brakpan 

• Lede van die destydse Tsakane stadsraad 

• African National Congress 

• Destydse Oos Rand Streeksdiensteraad 
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• Voormalige Suid-Afrikaanse Vereniging van Munisipale 

Werknemers (Brakpan) 

• Suid Afrikaanse Vereniging van Munisipale Werknemers 

(Tsakane) 

• Geluksdal Aksiekomitee 

• Geluksdal Burgerlike en lnwonersvereniging 

• lnwoners Belangegroep Brakpan 

• Nasionale Party 

• Konserwatiewe Party 

• Afrikaner Volksfront 

• Afrikaner Volksfront Belastingbetalersvereniging . 

• Babs Koen Kinderhuis Verkennerspos Brakpan 

• Afrikaner Volkswag 

• Brakpan Sakekamer 

• South African National Civic Association 

• Brakpan Nywerheidsvereniging 

• Oos Rand Souers Vereniging 

• Afrikaner Weerstandsbeweging 

• Demokratiese Party 

• Brakpan - Vlakfontein Loodskom itee 

• Oos Rand Waterversorgingsmaatskappy 

• lnkatha Vryheidsparty 

• Brakpan Huurmotorvereniging 

• Azanian People's Organisation 

• Congress of South African Trade Unions (COSATU) 

• Suid Afrikaanse Kommuniste Party 

• Mynwerkersunie 

(d) dat elke lid organisasie van die Forum twee verteenwoordigers 

sal he maar dat stemreg beperk word tot een stem per 

organisasie 

(e) dat die standaard prosedurereels soos vervat in die Oorgangswet 

op Plaaslike Regering, 1993 (Wet 209 van 1993) sal geld tydens 

vergaderings van die Forum 



86 

(f) dat daar by die destydse Adm inistrateur van die voormalige 

Transvaal aansoek gedoen word om erkenning van die 

onderhandelingsforum in terme van die toepaslike wetgewing 

(Brakpan 1994). 

Tydens aanvanklike onderhandelinge is veral probleme ondervind met 

die indeling van onderhandelaars in statutere en nie-statutere groepe 

omdat veral die legitimiteit van die verskillende partye wat betrokke was 

by die onderhandelingsproses onder verdenking geplaas is (Heyneke 

1994 : 78). Die situasie word gemanifesteer in die besluit van die 

voorgestelde onderhandelingsforum dat 'n lys van verteenwoordigers 

van die volgende organisasies I instellings voorgele word aan die 

destydse Administrateur om uitsluitsel te gee oor hul status: 

• lnkatha Vryheidsparty 

• South African National Civics Organisation 

• Afrikaner Volksfront Belastingbetalersvereniging 

• lnwoners Belangegroep Brakpan 

• Nasionale Party 

• Konserwatiewe Party 

• Afrikaner Volksfront 

• Afrikaner Weerstandsbeweging 

• Demokratiese Party 

• Geluksdal Aksiekomitee 

• Geluksdal Burgerlike en lnwonersvereniging 

• Voormalige Suid-Afrikaanse Vereniging van Munisipale 

Werknemers (Brakpan) 

• Suid-Afrikaanse Vereniging van Munisipale Werknemers 

(Tsakane) 

• Mynwerkersunie 

• Congress of South African Trade Unions (Brakpan 1994) 

Tydens 'n spesiale vergadering van die Onderhandelingsforum gehou 

op 25 April 1994 is daar onder andere besluit dat die area van 

jurisdiksie van die Onderhandelingsforum beperk word tot die Brakpan 
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munisipale area en dat aansoek by die Minister belas met Plaaslike 

Regering en Behuising in die Gauteng - wetgewer gedoen word om 

uitstel van die periode vir onderhandeling soos in die Oorgangswet op 

Plaaslike Regering, 1993 aangetoon (Brakpan 1994). 

Die onsekerheid met betrekking tot die verteenwoordiging van die 

onderskeie groepe is by die daaropvolgende volle vergadering van die 

Onderhandelingsforum uit die weg geruim. 'n Verslag is aan die Forum 

voorgele waarin aangedui is dat die aangeleentheid met 'n 

verteenwoordiger van die destydse Transvaalse Provinsiale 

Administrasie bespreek is en dat die destydse Administrateur slegs 

uitsluitsel sou gee daaromtrent nadat die Onderhandelingsforum formeel 

goedgekeur is in terme van die relevante wetgewing (Brakpan 1994). 

By implikasie kon die onderhandelingsforum nie goedgekeur word nie 

tensy die kwessie ten opsigte van verteenwoordiging uitgeklaar is nie. 

In die lig van die inligting het die voorgestelde onderhandelingsforum 

besluit dat die onderskeie deelnemende partye in statutere, nie -

statutere en waarnemerstatusgroepe ingedeel word (Brakpan 1994). 

Vervolgens word die betrokkenheid van die onderskeie groepe ontleed. 

5.3.3.1 (a) STATUReRE KOMPONENT 

Die statutere komponent van die onderhandelingsforum het 

bestaan uit lede van die destydse plaaslike owerheidsinstellings. 

Dit het die voormalige lede van die Geluksdal Bestuurskomitee 

asook persona wat instellings of organisasies verteenwoordig het 

wat deur die Forum goedgekeur was as synde deel van sodanige 

komponente, ingesluit. Die volgende deelnemende partye is deur 

die onderhandelingsforum as statutere groepe erken: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Lede van die Stadsraad van Brakpan 

Die voormalige Administrator van Tsakane 

lnwoners Belangegroep, Brakpan 

Nasionale Party 

Konserwatiewe Party 

Demokratiese Party 
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• Vryheidsfront 

• Geluksdal Burgerlike en lnwonersvereniging 

5.3.3.1 (b) NIE-STATUTeRE KOMPONENT 

Die nie-statutere komponent van die onderhandelingsforum het 

bestaan uit persona wat enige ander instellings verteenwoordig 

het wat nie as statuter beskou was nie en wat 'n gevestigde 

belang gehad het in die politieke herstrukturering van plaaslike 

regering en deur die onderhandelingsforum goedgekeur was as 

synde deel van,sodanige komponent. Die volgende groepe is 

deur die onderhandelingsforum van Brakpan as deel van die nie

statutere komponent erken (Brakpan 1994): 

• African National Congress 

• Suid-Afrikaanse Kommuniste Party 

• Azanian People's Organisation 

• South African National Civics Association 

• Brakpan - Vlakfontein Loodskomitee 

• Geluksdal Aksiekomitee 

• Congress of South African Trade Unions (COSATU) 

• lnkatha Vryheidsparty 

5.3.3.1 (c) GROEPE WAT WAARNEMERSTATUS GEHAD HET 

Waarnemerstatus was beskikbaar aan instellings soos plaaslike 

kamers van koophandel en nywerhede, die Ontwikkelingsbank 

van Suider Afrika en voorsieningsinstellings soos ESKOM en 

Waterrade. Die onderhandelingsforum van Brakpan het waar

nemerstatus aan die volgende instellings toegeken (Brakpan 

1994): 

• Afrikaner Volksfront 

• Afrikaner Weerstandsbeweging 

• Babs Koen Kinderhuis 

• Verkennerspos Brakpan 

• Afrikaner Volkswag 
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• Brakpan Sakekamer 

• Brakpan Nywerheidsvereniging 

• Oos Rand Bouersvereniging 

• Oos Rand Waterversorgingsmaatskappy 

• Brakpan Huurmotorvereniging 

• Oos Rand Streeksdiensteraad 

• Afrikaner Volksfront Belastingbetalersvereniging 

• Suid-Afrikaanse Vereniging van Munisipale Werknemers 

(Brakpan) 

• Suid-Afrikaanse Vereniging van Munisipale Werknemers 

(Tsakane) 

• Mynwerkersunie. 

Nadat die onderskeie deelnemende partye ge"identifiseer is, het 

die onderhandelingsforum reelings begin tref vir die installing van 

'n Oorgangsraad vir Brakpan (Brakpan 1994). Die reelings word 

vervolgens toegelig en die invloed daarvan op die ontbinding van 

die Geluksdal Bestuurskomitee ondersoek. 

5.3.3.2 REeLINGS VIR DIE INSTELLING VAN DIE OORGANGSRAAD VAN 

BRAKPAN 

In die onderhandelingsforum is ooreengekom dat die Stadsraad van 

Brakpan, wat die verteenwoordigers van die Geluksdal Bestuurskomitee 

ingesluit het, en die Dorpskomitee van Tsakane sou ontbind sodra die 

name van die lede van die Oorgangsraad van Brakpan in die 

Staatskoerant gepubliseer sou word. 

Tydens die eerste formele vergadering van die Onderhandelingsforum 

gehou op 25 Mei 1994 het die onderskeie partye hul nominasies van 

verteenwoordigers gedoen en is 'n konsepooreenkoms vir bespreking 

voorgele. Die bespreking van die ooreenkoms is verwys na die 

daaropvolgende vergadering van die onderhandelingsforum ten einde 

die nie - statutere komponent die geleentheid te bied om die inhoud 

daarvan te ontleed (Brakpan 1994). 
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Tydens die daaropvolgende vergadering van die Onderhandelingsforum 

is daar onder andere besluit dat daar 'n gesamentlike tegniese komitee 

bestaande uit verteenwoordigers van beide die statutere en nie-statutere 

groepe saamgestel sou word om die voorgestelde ooreenkoms te 

bestudeer en aan die voile vergadering van die Onderhandelingsforum 

verslag te doen (Brakpan 1994). Die werksaamhede van die komitee is 

spoedig afgehandel en is die konsepooreenkoms tydens 'n volle 

vergadering van die Onderhandelingsforum op 11 Julie 1994 voorgele 

vir ondertekening deur die deelnemende partye (Brakpan 1994). Die 

ooreenkoms wat hieronder verder uiteengesit word, kan as die eerste 

beleidsdokument van die onderhandelingsforum beskou word. Die 

ooreenkoms het 'n invloed gehad op die voortbestaan van die Geluksdal 

Bestuurskomitee en veral vanwee bepalings wat hieronder verder 

ontleed sal word: 

5.3.3.2 (a) INSTELLING VAN 'N PLAASLIKE OORGANGSRAAD 

'n Plaaslike Oorgangsraad is ingestel en die destydse Stadsraad 

van Brakpan wat lede van sowel die Geluksdal Bestuurskomitee 

as die destydse Dorpskomitee van Tsakane ingesluit het, sou 

ontbind sodra die Oorgangsraad in die Staatskoerant 

geproklameer word. Die Oorgangsraad sou al die funksies van 

die voormalige blanke Stadsraad van Brakpan oorneem. Die 

ironie van die bepaling was die feit dat Tsakane alreeds op 

daardie stadium deur 'n administrator beheer was en die 

Dorpskomitee nie meer funksioneer het nie (Vining 1994). 

5.3.3.2 (b) GEBIED VAN DIE STADSRAAD VAN BRAKPAN 

Die gebied van die Stadsraad van Brakpan bestaan uit die be

staande regsgebied van die ontbinde Stadsraad van Brakpan, 

Geluksdal en die gebied van die ontbinde Dorpskomitee van 

Tsakane. Geluksdal is volgens die ooreenkoms by Brakpan 

ingelyf maar die gebied was eintlik nooit van Brakpan geskei nie 

aangesien dit sedert stigting daarvan op alle vlakke van plaaslike 

bestuur deur die voormalige Stadsraad van Brakpan bedien is. 

Geluksdal het byvoorbeeld nooit in die bestaan van die dorp 'n 
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afsonderlike administrasie gehad nie maar is altyddeur deur 

amptenare in diens van die destydse Stadsraad van Brakpan 

bedien. Die uitgangspunt word bevestig deur die volgende 

bepaling van die ooreenkoms (Brakpan 1994). 

5.3.3.2 (c) BEGROTING 

Daar is voorsiening gemaak vir die begroting van Brakpan om te 

bestaan uit die gesamentlike begroting van die ontbinde 

Stadsraad van Brakpan en die Dorpskomitee van Tsakane met 

dien verstande dat die boekinskrywing vir die 1994/95 finansiele 

jaar apart deur die Stadsraad van Brakpan gedoen sal word. 

Daar word geensins verwys na 'n aparte begroting vir Geluksdal 

nie. 

5.3.3.2 (d) BETALING VAN DIENSTEREKENINGE 

Die beginsel van die betaling van diensterekeninge in Brakpan 

deur alle inwoners is by die ooreenkoms ingesluit. Daar is bepaal 

dat alle inwoners van Brakpan voortaan diensterekeninge vanaf 

die Stadsraad van Brakpan sou ontvang en dat die program van 

wanbetaling gestaak sou word. Die eis van die inwoners van 

Geluksdal om 'n sogenaamde vaste tarief ten opsigte van 

dienstegelde te betaal is laat vaar (kyk paragraaf 5.3.1 supra). 

Die Oorgangsraad van Brakpan is op 14 September 1994 in die 

Staatskoerant geproklameer en op 15 Oktober 1994 is die 

Burgemeester van Brakpan ingehuldig. Die Oorgangsraad het 

bestaan uit 28 lede waarvan 14 lede deur die nie-statutere 

komponent genomineer is. 'n Uitvoerende komitee bestaande uit 

6 lede is uit die geledere van die Oorgangsraad verkies (Brakpan 

1994). Die gebeure het die voortbestaan van rasgebaseerde 

plaaslike owerheidsinstellings soos die Geluksdal Bestuurs

kom itee in die Brakpan gebied finaal beeindig en 'n nuwe era vir 

plaaslike regering, gebaseer op nie-rassige plaaslike 

owerheidstrukture, begin. 



92 

5.4 SAMEVATTING 

Rasgebaseerde plaaslike owerhede soos deur die Nasionale Party vanaf 

bewindsoorname in 1948 ingestel, het daartoe gelei dat die Geluksdal 

Bestuurskomitee ingestel is. Die rasgebaseerde plaaslike owerheidsinstellings 

het nie die ondersteuning van die oorgrote meerderheid van die bevolking 

geniet nie. Swart liberale bewegings en die civic associations het verkiesings 

geboikot. Dit het die regering van die dag genoop om onderhandelinge, wat 

sou lei tot die installing van nie - rassige plaaslike owerhede, te stimuleer. 

Gevolglik het die voormalige Staatspresident F.W. De Klerk by 'n kongres van 

die Kaaplandse Munisipale Vereniging in sy openingstoespraak aangedui dat 

daar wegbeweeg behoort te word van 'n stelsel van rasgebaseerde plaaslike 

owerheidsinstellings. 

Die ontstaan van die South African National Civics Organisation (SANCO) in 

1991 het daartoe gelei dat die onderskeie gemeenskappe onder 'n 

sambreelinstelling betrokke geraak het by onderhandelinge op plaaslike 

bestuursvlak. Onderhandelinge tussen die South African National Civics 

Association en die destydse Minister van Plaaslike Bestuur met betrekking tot 

die herstrukturering van die plaaslike bestuurstelsel in Suid - Afrika het 

voortdurend plaasgevind. Die proses is vergemaklik deur die aanvaarding van 

wetgewing (beleid) wat die installing van plaaslike onderhandelingsforums 

moontlik gemaak het. Dit lei tot die installing van die Nasionale Plaaslike 

Onderhandelingsforum (PROF) in 1993. Laasgenoemde forum was die hoof 

onderhandelingsforum oor plaaslike regering en onderhandelinge op die forum 

het gelei tot die aanvaarding van die Oorgangswet op Plaaslike Regering, 1993 

(Wet 209 van 1993). 

Die statutere veranderinge wat deur die destydse regering aangebring is, het 

die voortbestaan van die Geluksdal Bestuurskomitee be"invloed. In terme van 

die destydse Wet op Tussentydse Maatreels, 1991 (Wet 128 van 1991) is daar 

'n samewerkingsooreenkoms aangegaan tussen die Geluksdal Bestuurs

komitee en die destydse Stadsraad van Brakpan ingevolge waarvan die 

Geluksdal Bestuurskomitee opgeneem is in 'n gemeenskaplike struktuur wat 

daargestel is om die behoeftes van die inwoners van Brakpan aan te spreek. 
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Dit kan beskou word as die eerste stap om die Geluksdal Bestuurskomitee te 

ontbind. 

Laasgenoemde komitee het in die proses 'n identiteitsverandering beleef in die 

sin dat voormalige lede van die komitee op 'n later stadium as lede van die 

Stadsraad van Brakpan op die Oorgangsraad genomineer is. Hierdeur is die 

finale erkenning gegee aan die feit dat rasgebaseerde plaaslike 

owerheidsinstellings in die juridiksie van die Stadsraad van Brakpan misluk het. 

Gevolglik is geleentheid gebied vir al die inwoners van Brakpan om op die 

Stadsraad verteenwoordig te word. 

Te midde van bogenoemde proses het ontevrede inwoners van Geluksdal 'n 

aksiekom itee gestig om protes aan te teken teen hoe belasting- en 

diensterekeninge. Die stap was 'n miskenning van die bestaan van die 

Geluksdal Bestuurskomitee aangesien laasgemelde komitee daargestel was 

om die belange van die Geluksdal gemeenskap op plaaslike bestuursvlak te 

verteenwoordig (kyk paragraaf 4.4 supra). Dit het verdere motivering verskaf 

vir pogings om 'n meer aanvaarbare owerheidstruktuur daar te stel. 

In die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet 200 van 1993) 

is plaaslike regering vir die eerste keer in Suid Afrika se grondwetlike 

geskiedenis erken as 'n volwaardige regeringsvlak. Laasgenoemde Wet maak 

voorsiening dat 'n raamwerk vir die werksaamhede, bevoegdhede, strukture en 

ander kenmerke vir plaaslike bestuur in parlementere wette of in provinsiale 

wetgewing uiteengesit moet word. In terme van die Grondwet van die 

Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet 200 van 1993) is die beginsels van 

plaaslike bestuur verwoord in die Oorgangswet op Plaaslike Regering, 1993 

(Wet 209 van 1993). 

Bovermelde Wet het die voortbestaan van die Geluksdal Bestuurskomitee 

be"invloed deurdat dit die raamwerk bepaal het waarbinne 'n 

onderhandelingsforum ingestel kon word om te onderhandel oor die 

daarstelling van 'n nie-rassige plaaslike owerheidsinstelling in Brakpan waarby 

Geluksdal ingesluit was. Die Onderhandelingsforum wat in terme van die 

Oorgangswet op Plaaslike Regering, 1993 (Wet 209 van 1993) ingestel is vir 
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Brakpan, het lede van die voormalige Geluksdal Bestuurskomitee ingesluit. Die 

ooreenkoms wat voortvloeiend uit voormelde Onderhandelingsforum se 

onderhandelinge gesluit is, het gelei tot die totstandkoming van die nie-rassige 

Oorgangsraad van Brakpan. Voormelde gebeure het die einde van 'n era 

aangedui aangesien die Geluksdal Bestuurskomitee finaal ontbind is. 

In die volgende hoofstuk word die inhoud van die voorafgaande hoofstukke 

evalueer om te bepaal of die bewaring soos in hoofstuk een (kyk paragraaf 1.2 

supra) vervat, bewys is deur die studie wat onderneem is. 



HOOFSTUK 6 

SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN VOORSTELLE 

6.1 SAMEVATTING 

Soos in die inleidende hoofstuk gestel, is dit die doelwit met die studie om die 

invloed van beleid op die ontstaan, ontwikkeling en ontbinding van die 

Geluksdal Bestuurskomitee te beskryf en verklaar. Maatreels vir die 

afsonderlike ontwikkeling van die verskillende rassegroepe is deur die destydse 

Nasionale Party Regering aanvaar nadat voornoemde party in 1948 in Suid

Afrika aan bewind gekom het. Bogemelde maatreels het veral die Kleurling 

bevolking geraak. Soos vroeer vermeld was Kleurlinge verteenwoordig in die 

Parlement en het stemreg gehad in die destydse Kaapkolonie (kyk paragraaf 

1.2 supra). Die aanvaarding van die destydse Wet op die Afsonderlike 

Verteenwoordiging van Kiesers, 1951 (Wet 46 van 1951) deur die Parlement 

het daartoe gelei dat Kleurlinge van die kieserslys verwyder is. Die eertydse 

Groepsgebiedewet, 1966 (Wet 36 van 1966) wat deur die Parlement aanvaar 

is, het voorsiening gemaak vir afsonderlike woongebiede vir die verskillende 

rassegroepe in Suid-Afrika. Gevolglik is die stalling gemaak dat beleid en veral 

soos deur die destydse Nasionale Party Regering toegepas, waarskynlik 

grootliks gelei het tot die ontstaan, ontwikkeling en die ontbinding van die 

Geluksdal Bestuurskom itee. 

Die prikkeling vir die studie was die feit dat inwoners van Geluksdal beweer het 

dat die gemeenskap nie betrokke was by die hervestigingsaksie vanuit 

Payneville na Geluksdal nie. 

Navorsing het getoon dat beleid wat veral deur die destydse Nasionale Party 

regering toegepas is, gelei het tot die stigting van die dorp Geluksdal. Sedert 

die Nasionale Party in 1948 in Suid-Afrika aan bewind gekom het, het 

toenemende maatreels vir die afsonderlike ontwikkeling van veral die 

Kleurlingbevolking starker op die voorgrond getree. Die destydse Wet op die 

Afsonderlike Verteenwoordiging van Kiesers, 1951 (Wet 46 van 1951) wat deur 

die Parlement aanvaar is, het gelei tot die verwydering van Kleurlinge van die 
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kieserslys. Die eertydse Groepsgebiedewet, 1966 (Wet 36 van 1966) het 

bepaal dat afsonderlike woongebiede vir die verskillende rassegroepe 

daargestel moes word. Bovermelde wetgewing het die statutere raamwerk 

verskaf vir die implementering van die beleid van afsonderlike ontwikkeling. 

In terme van voormelde beleid is die Kleurlinge vanuit Payneville na Geluksdal 

hervestig. 

Die toepassing van voormelde beleid van afsonderlike ontwikkeling het gelei 

tot gefragmenteerde plaaslike bestuur en versplinterde plaaslike owerheids

dienste. In Geluksdal is byvoorbeeld die Geluksdal Bestuurskomitee ingestel 

wat die Stadsraad van Brakpan moes adviseer oor plaaslike owerheidsaan

geleenthede (soos byvoorbeeld die goedkeuring van die begroting) met 

betrekking tot Geluksdal (kyk paragraaf 4.4 supra). 

Daarby het die voormalige Staatspresident FW de Klerk tydens 'n toespraak 

in die Parlement op 7 Mei 1990 verwys na die behoefte aan 'n plaaslike 

bestuurstelsel wat nie diskrimineer op grond van ras nie. Voorts blyk die 

uniekheid en oorspronklikheid van die studie uit 'n verslag ontvang van die 

Raad op Geesteswetenskaplike Navorsing waarvolgens die onderwerp nog nie 

wetenskaplik nagevors is nie (kyk paragraaf 1.2 supra). Daar is wel navorsing 

gedoen oor die ontstaan van Kleurlingbestuurskomitees maar die studies is op 

die Maatskaplike Werk studieterrein gedoen. Ten einde die bewaring van die 

Geluksdal inwoners te bewys is aspekte van beleid wat op die aangeleentheid 

van toepassing is, teoreties toegelig. 

In hoofstuk twee word beleid en veral fasette van beleid wat relevant is, ten 

opsigte van die studie toegelig. In die verband word veral verwys na beleid en 

beleidbepaling as 'n belangrike faset van publieke administrasie. 

Beleid bepaal die parameters van regeringsaktiwiteite en het onder andere ten 

doel die verbetering van die algemene welsyn van die bevolking waarby die 

inwoners van Geluksdal ingesluit is. Die wyse waarop die regering van die dag 

beoog om sy doelwit te bereik ten opsigte van die inwoners van die land kan 

daaruit afgelei word (kyk paragraaf 2.2 supra). 
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Die beleidbepalingsproses is gekompliseerd omdat dit 'n hoe mate van 

verantwoording en 'n bereidwilligheid om die inisiatief te neem, vereis. Daarby 

is daar 'n aantal faktore wat die proses be"invloed wat in ag geneem behoort 

te word. Hiermee word onder andere verwys na die omstandighede in die land 

en meer spesifiek in Payneville wat gelei het tot die totstandkoming van 

Geluksdal, behoeftes van die gemeenskap, die openbare mening, die beleid 

van politieke partye, veral ten opsigte van die Kleurlingbevolking, persoonlike 

standpunte van die politieke uitvoerende ampsbekleers, regeringstyl en die 

beskikbaarheid van bronne (kyk paragraaf 2.2 supra). 

Vanwee die gekompliseerdheid van die beleidbepalingsproses, het dit belangrik 

geword vir die uitvoerende politieke ampsbekleers om te steun op inligting soos 

deur amptenare verskaf ten einde 'n realistiese beleid te bepaal. Die proses 

kan dus nie onderneem word deur 'n enkele installing of funksionaris wat in 

afsondering optree nie. In elke staat sal talryke private en openbare instellings 

saamwerk om die verbetering van die algemene welsyn van die bevolking te 

bevorder. Omdat die inisiatief vir beleidbepaling veral vanuit die wetgewende 

instellings soos die Parlement, streeksregerings, munisipale rade, 

leidinggewende amptenare en belangegroepe kom, behoort die proses altyd 

in pas met die politieke prosesse van wetgewing en regering te bly. 

In hoofstuk drie word die invloed van beleid op die afsonderlike ontwikkeling 

ten opsigte van plaaslike owerhede vir Kleurlinge in Suid-Afrika op 'n nasionale 

grondslag toegelig. In die hoofstuk word veral die wetgewing wat die 

implementering van die beleid van afsonderlike ontwikkeling moontlik gemaak 

het, beskryf (kyk paragraaf 3.2 supra). 

Sedert die Nasionale Party in 1948 aan bewind gekom het, is daadwerklike 

pogings aangewend om aparte woongebiede vir die verskillende rassegroepe 

in Suid Afrika te vestig. Die proses het begin deurdat die bevolking in 

verskillende rassegroepe verdeel is in terme van die Bevolkingsregistrasiewet, 

1950 (Wet 30 van 1950). Die verwydering van die Kleurlinge van die 

gemeenskaplike kieserslys in terme van die Wet op Afsonderlike 

Verteenwoordiging van Kiesers 1951 (Wet 46 van 1951) was 'n voortsetting 

van die beleid van skeiding van rasse. 
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Die bevinding van die destydse Niemandtkomitee dat Kleurlinge verkies het om 

onder blanke leiding te staan op plaaslike owerheidsvlak, het daartoe gelei dat 

die eerste Kleurling Bestuurskomiteelede deur die destydse Administrateur en 

die blanke plaaslike owerheid genomineer was sender dat die gemeenskap vir 

wie sodanige bestuurskomiteelede gedien het insae gehad het in die 

nominasies. Laasgenoemde proses het grotendeels bygedra tot die persepsie 

dat Kleurling Bestuurskomitees eerder verteenwoordigers van die blanke raad 

was as wat hulle die plaaslike inwoners in die gebied verteenwoordig het. 

Bepaalde bevoegdhede kon deur die destydse blanke plaaslike owerheid aan 

die bestuurskomitee gedelegeer word maar weinig van die bestuurskomitees 

het die gedelegeerde bevoegdhede aanvaar. Die situasie van magteloosheid 

het nie bygedra om die aansien van die Kleurling Bestuurskomitees in die oe 

van die gemeenskap en veral in Geluksdal te verhoog nie. 

Ongeag die feit dat strukture soos bestuursrade en -komitees tot stand gebring 

was, was die basis waarop die instellings funksioneer het te eng en beperk 

(kyk paragraaf 3.2.2.1 supra}. Wetgewing wat deur die Parlement aanvaar is, 

was op rassegrondslag gebaseer en nie op suksesvolle wyse implementeer 

nie. Die Wet op Tussentydse Maatreels vir Plaaslike Regering, 1991 (Wet 128 

van 1991} het die geleentheid gebied aan plaaslike besture om 'n plaaslike 

bestuurstelsel vir 'n bepaalde gebied in te stel wat in die behoeftes van die 

inwoners kon voorsien. In Geluksdal is die bepalings van bogemelde Wet ten 

volle toegepas en is 'n samewerkingsooreenkoms aangegaan tussen die 

Geluksdal Bestuurskomitee en die Stadsraad van Brakpan (kyk paragraaf 3.3 

supra}. Die aksies wat oor die jare heen deur die Nasionale Party geloods is 

om hul beleid van afsonderlike ontwikkeling te bevorder, het nie politieke 

deelname ender die gematigde groepering van die Kleurlingbevolking bevorder 

nie. lnteendeel, politieke deelname aan aktiwiteite (soos die eis om 'n vaste 

tarief vir dienste te betaal} wat daarop gemik was om die beleid van 

afsonderlike ontwikkeling te laat misluk het ender die radikales in die betrokke 

gemeenskap drasties toegeneem. 

Die gebeure soos vervat in hoofstuk drie bewys dat die beleid soos deur die 

destydse regering toegepas, gelei het tot die ontstaan van Kleurling 
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Bestuurskomitees. Hierdeur word bevestig dat beleid 'n invloed gehad het op 

die ontstaan van kleurlingbestuurskomitees. 

In hoofstuk drie is die invloed van beleid op nasionale vlak op die ontstaan van 

kleurlingbestuurskomitees ontleed. In hoofstuk vier word die manifestasie van 

beleid van afsonderlike ontwikkeling en die invloed daarvan op die ontwikkeling 

van die Geluksdal Bestuurskomitee ontleed. 

Daar word in die hoofstuk onder andere verklaar dat Geluksdal tot stand 

gekom het as gevolg van 'n hervestigingsaksie. Voornoemde aktiwiteit het 

plaasgevind in terme van die bepalings van die destydse Wet op 

Groepsgebiede, 1966 (Wet 36 van 1966) ingevolge waarvan afsonderlike 

woonbuurte vir alle rasse ontwikkel moes word (kyk paragraaf 3.2.1 Supra). 

Kleurlinge wat in Payneville, Springs woonagtig was, het in haglike 

omstandighede gewoon (kyk paragraaf 4.2.3 supra). Daarby was die gebied 

Payneville gereserveer vir Swartes ingevolge die destydse Wet op 

Groepsgebiede, 1966 (Wet 36 van 1966). Die verskuiwing van die Kleurlinge 

uit die Payneville woonbuurt was 'n politieke besluit wat daarop gemik was om 

die beleid van afsonderlike ontwikkeling van die destydse Nasionale Party 

Regering te implementeer. Die Kleurlinggemeenskap was nie aktief by die 

politiek betrokke nie grotendeels vanwee die beleid van afsonderlike 

ontwikkeling soos deur die Nasionale Party op daardie stadium toegepas. 

Die Kleurlinggemeenskap was aanvanklik verteenwoordig in onderhandelinge 

met die destydse Stadsraad van Brakpan en Springs deur 'n welsynskomitee 

wat later omskep was in 'n skakelkomitee. Lede van die komitee het op 'n 

later stadium die eerste aangestelde kleurlingbestuurskom itee vir Geluksdal 

geword (kyk paragraaf 4.4 supra). Die Geluksdal Bestuurskomitee het op 

bepaalde tye 'n mate van teenkanting vanuit die gemeenskap ondervind maar 

die teenkanting was van korte duur. 

Die destydse Wet op Tussentydse Maatreels vir Plaaslike Regering, 1991 (Wet 

128 van 1991) het die geleentheid gebied aan plaaslike owerheidsinstellings 

om saam te werk ten opsigte van die onderskeie behoeftes in die onderskeie 
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gemeenskappe (kyk paragraaf 5.3.1 supra). In terme van voornoemde Wet is 

'n samewerkingsooreenkoms aangegaan tussen die Geluksdal Bestuurs

komitee en die Stadsraad van Brakpan. lngevolge die ooreenkoms het 

Geluksdal 'n wyk van Brakpan geword. Dit kan beskou word as die eerste stap 

in 'n poging om die Geluksdal Bestuurskomitee te ontbind. Die aanvanklike 

proses van afsonderlike ontwikkeling van rasgebaseerde woongebiede is as 

gevolg van die bepalings van die Wet verander en die beleid wat daaruit 

voortgespruit het, het 'n invloed op die voortbestaan van die Geluksdal 

Bestuurskomitee gehad. 

In hoofstuk yyf is die manifestasie van beleid binne die 1993 grondwetlike 

bedeling in Suid-Afrika ontleed. In die hoofstuk is veral verwys na 

beleidsveranderinge wat deur die destydse regering aanvaar is. Die 

beleidsveranderinge is vervat in wetgewing soos byvoorbeeld die Oorgangswet 

op Plaaslike Regering, 1993 (Wet 209 van 1993). Wetgewing soos die 

destydse Wet op die aanwysing van Aparte Geriewe, 1950 (Wet 52 van 1950) 

en die destydse Wet op Groepsgebiede, 1966 (Wet 36 van 1966) is herroep. 

Dit het die weg gebaan vir die daarstelling van 'n enkele plaaslike owerheid vir 

Brakpan wat Geluksdal ingesluit het. 

Rasgebaseerde plaaslike owerhede soos deur die Nasionale Party vanaf 

bewindsoorname in 1948 ingestel, het daartoe gelei dat die Geluksdal 

Bestuurskomitee ingestel is. Die rasgebaseerde plaaslike owerheidsinstellings 

het nie die ondersteuning van die oorgrote meerderheid van die bevolking 

geniet nie (kyk paragraaf 5.3.1 supra). Swart liberale bewegings en die civic 

associations het verkiesings geboikot. Dit het die regering van die dag genoop 

om onderhandelinge, wat sou lei tot die instelling van nie - rassige plaaslike 

owerhede, te stimuleer. Gevolglik het die voormalige Staatspresident F.W. De 

Klerk by 'n kongres van die Kaaplandse Munisipale Vereniging in sy 

openingstoespraak aangedui dat daar wegbeweeg behoort te word van 'n 

stelsel van rasgebaseerde plaaslike owerheidsinstellings. 

Die ontstaan van die South African Civics Organisation (SANCO) in 1991 het 

daartoe gelei dat die onderskeie gemeenskappe onder 'n sambreelinstelling 

betrokke geraak het by onderhandelinge op plaaslike bestuursvlak. Die proses 
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is vergemaklik deur die aanvaarding van wetgewing (beleid) wat die installing 

van plaaslike onderhandelingsforums moontlik gemaak het. 

Die statutere veranderinge wat deur die destydse regering aangebring is, het 

daartoe gelei dat Geluksdal opgeneem is in 'n gemeenskaplike struktuur wat 

daargestel is om die behoeftes van die inwoners van Brakpan aan te spreek 

(kyk paragraaf 5.3.1 supra). Die Geluksdal Bestuurskomitee het in die proses 

'n identiteitsverandering beleef in die sin dat voormalige lede van die komitee 

as lede van die Stadsraad van Brakpan op die Oorgangsraad genomineer is. 

Hierdeur is die finale erkenning gegee aan die feit dat rasgebaseerde plaaslike 

owerheidsinstellings in die jurisdiksie van die Stadsraad van Brakpan misluk 

het. Gevolglik is geleentheid gebied vir al die inwoners van Brakpan om op die 

Stadsraad verteenwoordig te word. Die bewaring soos in hoofstuk een gestel 

word hierdeur volledig bewys (kyk paragraaf 1.2 supra). Die beleids

veranderinge soos deur die destydse regering aanvaar, het gelei tot die 

ontbinding van die Geluksdal Bestuurskomitee. 

6.2 GEVOLGTREKKINGS 

Die volgende gevolgtrekkings kan uit die voorafgaande historiese gebeure 

gemaak word: 

(a) Die Nasionale Party se destydse beleid was daarop gemik om 

rasgebaseerde plaaslike owerheidsinstellings tot stand te bring. 

(b) Rasgebaseerde plaaslike owerheidsinstellings was nie vir alle inwoners 

in Suid- Afrika aanvaarbaar nie. Gevolglik het voormelde owerhede nie 

die steun geniet onder die bevolkingsgroepe vir wie dit tot stand gebring 

was nie. 

(c) Geluksdal is gestig om, in terme van die beleid van die destydse 

regering, voorsiening te maak vir 'n afsonderlike woonbuurt vir 

Kleurlinge. Dit het tot gevolg gehad dat 'n Kleurling Bestuurskomitee in 

terme van die Groepsgebiedewet, 1966 (Wet 36 van 1966) vir die 

woonbuurt ingestel moes word. 
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( d) Statutere veranderings wat gelei het tot aanpassings in die be le id van 

die destydse regering het die weg gebaan vir die daarstelling van nie

rassige plaaslike owerhede. Die Geluksdal Bestuurskomitee is 

ingevolge die veranderde beleid van die destydse regering van die dag 

ontbind en het saamgesmelt met die Stadsraad van Brakpan. 

(e) Bovermelde gevolgtrekkings bevestig dat beleid 'n invloed gehad het op 

die ontstaan, ontwikkeling en ontbinding van die Geluksdal Bestuurs

kom itee. Die aanname socs in hoofstuk een gemaak (kyk paragraaf 

1.2) word gevolglik korrek bewys. 

6.3 VOORSTELLE VOORTSPRUITEND UIT DIE STUDIE 

In die studie is die invloed van die beleid van afsonderlike ontwikkeling op die 

ontstaan, ontwikkeling en ontbinding van die Geluksdal Bestuurskomitee 

beskryf en verklaar. Die studie is beperk tot die tydperk 1948 tot 1994. 

Die behoefte vir die verhandeling het ontstaan as gevolg van gesprekke gevoer 

met inwoners van Geluksdal (kyk paragraaf 1.2 supra). Tydens die gesprekke 

is beweer dat die gemeenskap nie betrokke was by die hervestigingsaksie 

vanuit Payneville {Springs) na Geluksdal (Brakpan) nie. Daarby is die beleid 

van afsonderlike ontwikkeling socs toegepas deur die destydse Nasionale Party 

Regering beskou as die grootste rede vir die hervestigingsaksie wat gelei het 

tot 'n gefragmenteerde plaaslike bestuurstelsel. In 'n paging om hul 

teenkanting teen bogenoemde rasgebaseerde plaaslike owerheidstelsel aan te 

toon het die gemeenskap aangedring om 'n vaste tarief (flat rate) vir munisipale 

dienste gelewer deur die destydse Stadsraad van Brakpan te betaal. 

Voortspruitend uit die studie word bepaalde voorstelle geformuleer wat 

oorweeg kan word vir implementering deur plaaslike owerheidsinstellings in 

Suid-Afrika en die Stadsraad van Brakpan in besonder. Die voorstelle het 

veral betrekking op gemeenskapsbetrokkenheid by besluitneming deur 

plaaslike owerheidsinstellings, gefragmenteerde plaaslike owerheidsinstellings 

en die betaling van 'n vaste tarief (flat rate) vir die lewering van munisipale 

dienste. 
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6.3.1 GEMEENSKAPSBETROKKENHEID BY BESLUITNEMING DEUR 

PLAASLIKE OWERHEIDSINSTELLINGS 

Die bewaring deur lede van die gemeenskap van Geluksdal dat daar nie 

gemeenskapsbetrokkenheid was by die hervestigingsaksie (kyk 

paragraaf 1.2 supra) nie, kan moontlik weerle word deur die feit dat 'n 

Welsynskomitee namens die gemeenskap met die destydse Stadsrade 

van Springs en Brakpan onderhandel het (kyk paragraaf 4.4 supra). Die 

feit dat daar nie formele bewyse vir die formele verkiesing van lede van 

die Welsynskomitee deur die Kleurlinggemeenskap in Payneville en later 

Geluksdal opgespoor kan word nie, kan daarenteen die bewaring deur 

die gemeenskap dat die Kleurlinge wat in Payneville woonagtig was, nie 

betrokke was by die hervestigingsaksie nie, bevestig. 

Soos voorheen genoem word die beleidbepalingsproses altyd be'invloed 

deur openbare mening en die betrokkenheid van gemeenskappe by 

aangeleenthede waardeur hul direk affekteer word (kyk paragraaf 

2.2.2.5 supra). Politieke belange- en drukgroepe met spesiale belange 

(soos die versoek om 'n vaste tarief te betaal deur die Geluksdal 

Aksiekomitee) het toegeneem en meer gesofistikeerd geraak namate 

die Suid-Afrikaanse inwoners ontwikkel het. Groeperings soos 

belastingbetalers- en sakeverenigings handel hoofsaaklik binne die 

plaaslike owerheidstelsel deurdat daar gepoog word om hul 

verteenwoordigers in die Stadsraad verkies te kry of deur druk uit te 

oefen op raadslede of deur versoekskrifte of vertoe tot die plaaslike 

owerheidsinstelling te rig. 

Plaaslike owerheidsinstellings kry egter al hoe meer te doen met groepe 

(soos civic associations) wat nie gebruik maak van die formele 

kommunikasiekanale in plaaslike regering nie. Optogte, huurboikotte, 

sitbetogings en plakkaatbetogings is voorbeelde van die strategiee wat 

politieke organisasies en burgerlike verenigings gebruik om druk op 

plaaslike owerhede uit te oefen. 

Deur drukgroepe, belangegroepe en massa optredes deur die inwoners 

van 'n dorp of stad te ignoreer, kan fataal wees. Derhalwe word 
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voorgestel dat gemeenskapsbetrokkenheid by besluitneming deur die 

plaaslike owerheidsinstelling aangemoedig word deur werkswinkels te 

reel waarby insette van lede van die gemeenskap verkry kan word oor 

bepaalde besluite wat die betrokke Stadsraad moet neem. Die voordele 

verbonde aan gemeenskapsbetrokkenheid by besluitneming deur 

plaaslike owerheidsinstellings kan soos volg gelys word:-

(a) Die betrokkenheid van die gemeenskap by besluitneming is 'n 

geleentheid vir plaaslike owerheidsinstellings om inligting te 

verkry oor maatskaplike omstandighede soos deur die betrokke 

gemeenskap ervaar, hul behoeftes en gesindheid. Voornoemde 

inligting kan die plaaslike owerheidsinstelling in staat stel om 

ingeligte en praktiese besluite te neem. 

(b) Gemeenskapsbetrokkenheid by besluitneming deur die plaaslike 

owerheidsinstelling bied aan die inwoners van 'n dorp die 

geleentheid om hulle sienswyse te stel en 'n invloed uit te oefen 

oor voorgestelde beleidsbesluite. 

6.3.2 GEFRAGMENTEERDE PLAASLIKE OWERHEIDSINSTELLINGS 

Gefragmenteerde plaaslike owerheidsinstellings is gestig om die beleid 

van afsonderlike ontwikkeling van die destydse Nasionale Party 

Regering te bevorder (kyk paragraaf 3.1 supra). Ras is as oorwegende 

faktor gebruik vir die stigting van dorpsgebiede. Faktore soos 

inkomstebronne en bekostigbaarheid is in die proses ge"ignoreer. 

Geluksdal is byvoorbeeld gestig om Kleurlinge vanuit Payneville te 

hervestig (kyk paragraaf 4.1 supra). Geen uitvoerbaarheidstudie is 

gedoen voordat die dorp gestig is nie. 

Voortspruitend uit voornoemde gebeure word voorgestel dat plaaslike 

owerhede nie gestig word vir enige ander rede behalwe as daar 

voldoende inkomstebronne ge"identifiseer kan word nie. Daarby behoort 

'n uitvoerbaarheidstudie gedoen te word voordat oorgegaan word tot die 

stigting van 'n plaaslike owerheidsinstelling. 
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6.3.3 BETALING VAN 'N VASTE TARIEF (FLAT RATE) VIR MUNISIPALE 

DIENSTE 

Die eis deur die inwoners van Geluksdal om 'n vaste tarief (flat rate) van 

R60,00 vir munisipale dienste te betaal (kyk paragraaf 2.2.2.2 supra) is 

simptomaties van wat in plaaslike owerheidsinstellings dwarsdeur Suid

Afrika gebeur het. Die reaksie van die destydse Stadsraad van Brakpan 

was lofwaardig aangesien daar in 'n formele skrywe aan die inwoners 

verduidelik is wat die ekonomiese implikasie van sodanige stap sou 

wees (kyk paragraaf 2.2.2.2 supra). In bogenoemde brief is aan die 

gemeenskap van Geluksdal verduidelik dat die betaling van 'n vaste 

tarief van R60,00 daartoe sou lei dat munisipale dienste afgeskaal sou 

moes word. Die implikasie was dat vullisverwydering byvoorbeeld slegs 

een keer per week sou plaasvind terwyl vullis op daardie stadium twee 

keer per week verwyder is. 

Die onvermoe deur plaaslike owerhede om 'n kultuur van betaling vir 

munisipale dienslewering te skep mag die aansien van plaaslike 

owerheidsinstellings onherstelbaar skaad. Dit kan pogings deur 

plaaslike owerheidsinstellings om as die belangrikste sfeer van regering 

gevestig te word, ondermyn. Voorts kan dit die finansiele krisis waarin 

plaaslike owerheidsinstellings in Suid-Afrika verkeer, laat toeneem. 

Ten einde bovermelde scenario te voorkom word voorgestel dat 

plaaslike owerheidsinstellings streng optree teen inwoners wat nie hul 

rekeninge ten opsigte van munisipale dienste gelewer, vereffen nie. 

Dienste soos voorsiening van elektrisiteit aan wanbetalers behoort 

gestaak te word en sodoende sal 'n onmiskenbare teken aan inwoners 

gegee word dat die betaling van 'n vaste tarief vir munisipale 

dienslewering onaanvaarbaar is. 

6.4 MOONTLIKE VERDERE NAVORSINGSTERREIN 

Soos in die voorafgaande paragraaf vermeld het die studie betrekking op die 

invloed van die beleid van afsonderlike ontwikkeling op die ontstaan, 

ontwikkeling en ontbinding van die Geluksdal Bestuurskomitee. Die studie 

konsentreer veral op die gebeure wat aanleiding gegee het tot die ontstaan, 
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ontwikkeling en ontbinding van die Geluksdal Bestuurskomitee. Voortvloeiend 

uit die studie behoort die invloed van die 1996 grondwetlike bedeling op die 

voortbestaan van die nie-rassige Stadsraad van Brakpan nagevors te word. 

Dit sal 'n relevante studie wees omdat dit kan dien as voorbeeld van die 

toepassing van die bepalings in die Grondwet van die Republiek van Suid

Afrika, 1996 (Wet 108 van 1996) ten opsigte van plaaslike regering. 

6.5 SLOTBESKOUING 

Die beleid van afsonderlike ontwikkeling soos toegepas deur die destydse 

Nasionale Party Regering het gelei tot die totstandkom ing van rasgebaseerde 

gefragmenteerde plaaslike owerheidsinstellings soos die Geluksdal 

Bestuurskomitee (kyk paragraaf 4.4 supra). Voornoemde plaaslike 

owerheidsbedeling was nie op finansiele of tegniese gronde ontwerp nie. 

Politieke oorwegings het die grondslag gevorm vir die daarstelling van 

rasgebaseerde plaaslike owerhede soos die Geluksdal Bestuurskomitee (kyk 

paragraaf 3.2 supra). 

lntegrasie van die gefragmenteerde plaaslike owerheidsinstellings is moontlik 

gemaak deurdat die Parlement die Oorgangswet op Plaaslike Regering, 1993 

(Wet 209 van 1993) aanvaar het. In Brakpan is die Brakpan Oorgangsraad wat 

Geluksdal ingesluit het, gepromulgeer in terme van voornoemde Wet (kyk 

paragraaf 5.3.3.2(a) supra). 

In die era wat ingelei is deur die aanvaarding van die Grondwet van die 

Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet 200 van 1993) is verwagtinge by die 

agtergeblewe gemeenskappe geskep ten opsigte van demokrasie en 

verbeterde dienslewering deur plaaslike owerhede. Ten einde aan die 

verwagtinge te voldoen moet plaaslike owerhede soos die Oorgangsraad van 

Brakpan die program van nie-betaling vir munisipale dienste deur inwoners, 

aanspreek. Opvoedkundige programme gemik op die noodsaaklikheid van 

betaling vir dienste gelewer, moet deur plaaslike owerhede geloods word. 

Gemeenskappe en veral inwoners van Brakpan, moet daarop gewys word dat 

'n tekort aan finansies as gevolg van nie-betaling deur die inwoners van die 

dorp, daartoe lei dat dienslewering deur die Oorgangsraad van Brakpan beperk 

word. 
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