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OPSOMMING 

 
Die fokus van hierdie verhandeling is gebaseer op die vraag oor hoe metropolitaanse 

munisipaliteite , met spesifieke verwysing na die Stad Tshwane Metropolitaanse 

Munisipaliteit (STMM), ontstaan en ontwikkel het. Teen dié agtergrond, behels die 

studie 'n teoretiese verkenning van die aard van die metropolis as 'n verskynsel asook 

bepaalde konsepte wat daarmee verband hou, 'n ondersoek na die vernaamste 

metropolitaanse vraagstukke, en 'n oorsig van die historiese verwikkelinge rondom die 

totstandkoming van metropolitaanse munisipaliteite. Bykomend hiertoe, word ondersoek 

ook ingestel na die personeelaangeleenthede, finansiële verhoudings en stelsels, die 

geïntegreerde ontwikkelingsplanne, wykskomitees en die rol van raadslede binne die 

konteks van die STMM. 



 iv

SUMMARY 

 
This dissertation is focused on questions on how the metropolitan municipalities, with 

specific reference to the City of Tshwane Metropolitan Municipality (CTMM), originated 

and developed.  Against this background, the study consists of a theoretical exploration 

of the nature of the metropolis as a feature, as well as specific concepts related to it, an 

investigation into the most important metropolitan problems and an outline of the 

historical complications regarding the origin of metropolitan municipalities.  In addition to 

this, personnel matters, financial relations and systems, the integrated development 

plans, ward committees and the role of councillors within the context of the CTMM were 

also investigated. 
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HOOFSTUK EEN 
ALGEMENE INLEIDING 

 
1.1 INLEIDING 

 
Die oogmerk van die inleidende hoofstuk is om aan die leser ‘n verwysingsraamwerk te 

verskaf waarbinne die studie onderneem word.  Die hoofstuk neem ‘n aanvang met ‘n 

oorsigtelike agtergrond tot die probleem van die studie.  Die keuse van die studie-

onderwerp word uitgelig gevolg deur 'n probleemstelling en doelwitte onderliggend aan 

die studie.  Hierbenewens word 'n uiteensetting van die benadering tot die studie, 

navorsingsmetode en inligtingsversamelingsproses verskaf waarna 'n begrensing  van 

die studie gedoen word.  'n Verduideliking van die vernaamste sleutelkonsepte en terme 

wat deurlopend in die verhandeling gebruik word, word voorts verskaf.  Die 

verwysingstegniek wat in die verhandeliing gebruik word, word ook kortliks verduidelik.  

In die laaste instansie word 'n opsomming van verdere hoofstukke verskaf.  

  

1.2 AGTERGROND TOT DIE PROBLEEM 
 

Die missieverklaring van plaaslike regering is om die hoogste algemene welvaart van 

die gemeenskap te bereik deur die geïdentifiseerde behoeftes deur die doeltreffende 

verskaffing van dienste te bevredig.  Dit is natuurlik 'n wye verklaring wat op plaaslike 

regering in die algemeen van toepassing is.  Elke individuele plaaslike regering sal sy 

eie missieverklaring hê wat aspekte wat eie is aan dié plaaslike regering sal uitlig (Kyk 

na Zybrands 1995:1). 

 

By die ontleding van hierdie missieverklaring kom sekere aspekte na vore.  Die 'hoogste 

algemene welvaart' veronderstel 'n ideale toestand van sake wat in die praktyk nie 

haalbaar is nie.  Beperkings soos beskikbare hulpbronne en die stygende verwagtings 

van gemeenskappe sal die bereiking daarvan terughou.  Dit bly egter steeds 'n ideaal.  
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Die tweede poging is ''n gemeenskap' - nie individue of groeperings nie, maar mense 

wat gesamentlik 'n gemeenskap uitmaak, dit wil sê wat iets met ander in gemeen het.  

'Behoeftes' sal wemel van verskille.  Wanneer 'n behoefte aandag geniet of selfs 

bevredig word, kan dit tot verdere behoeftes lei.  Wanneer 'n pad eers gebou is, kan dit 

daartoe aanleiding gee dat stormwaterafleivore, sypaadjies, straatligte en 

padverkeerstekens vereis word.  Al hierdie behoeftes kan nie bevredig word nie.  Hulle 

moet dus duidelik geïdentifiseer en geprioritiseer word.  Die 'verskaffing van dienste' 

moet doeltreffend wees sodat die verklaarde doelwitte, dit wil sê 'om dinge reg te doen' 

bereik kan word.  Tensy plaaslike regering nie kan aandag gee aan en die noodsaaklike 

elemente van hierdie missie kan bevredig nie, sal dit in die oë van die gemeenskap nie 

geregverdig wees nie. 

 

Op 27 April 1994 het die demokratisering van Suid-Afrika se drievlakregering 'n 

aanvang geneem.  Alhoewel 'n oorgangsproses om plaaslike regering te demokratiseer 

op 2 Februarie 1994 met die aankondiging van die Oorgangswet op Plaaslike Regering, 

1993 (Wet 209 van 1993), (hierna genoem die 1993-Oorgangswet) begin het, het dit 'n 

aansienlike verandering aan die voorkoms van plaaslike regering in die land in die 

vooruitsig gestel. 

 

Suid-Afrika is 'n historiese geleentheid gebied om plaaslike regering te hervorm ten 

einde aan die land se behoeftes vir die volgende eeu te voldoen.  Demokratisering en 

die gepaardgaande inwerkingstelling van 'n grondwetgebaseerde bedeling het gelei tot 

'n drasties veranderde omgewing waarbinne plaaslike regerings moet funksioneer.  

Volgens Gildenhuys (1997a:43) was die oorgrote meerderheid van tradisionele 

organisasiestrukture vir plaaslike regerings onwetenskaplik en lukraak saamgestel.  Dit 

het gelei tot swak bestuur en administrasie, wat 'n voortdurende finansiële las op die 

belastingbetalers veroorsaak het. 

 

Die oorgang van apartheid na demokrasie asook die transformasie weg van 'n 

gesentraliseerde, outokratiese stelsel wat plaaslike regering domineer, het meer 

uitdagings en verantwoordelikhede op plaaslike regerings geplaas om effektief te regeer 
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ten einde aan die basiese behoeftes van die inwoners te voldoen.  Die grootste 

uitdaging vir plaaslike owerhede is om effektiewe plaaslike regering te voorsien, asook 

effektiewe lewering van dienste wat die inwoners se daaglikse behoeftes bevredig 

(Gildenhuys 1997a:1). 

 

Die transformasie van plaaslike regerings se status en verantwoordelikhede het in drie 

fases geskied.  Dié transformasie het gelei tot die daarstelling van nuwe 

owerheidstrukture en 'n nuwe stelsel van plaaslike regering, bekend as ontwikkelende 

(developmental) plaaslike regering.  

 
Metropolitaanse munisipaliteite is nie 'n nuwe begrip in die Suid-Afrikaanse konteks nie 

- wat wel nuut is, is die gedaante waarin metropolitaanse munisipaliteite hulle sedert 

Desember 2000 in plaaslike regering manifesteer. 

 

By die bestudering van metropolitaanse regering en administrasie in die algemeen en 

vir Suid-Afrika in die besonder is dit wenslik dat bepaalde faktore wat 'n 

deurslaggewende invloed op sodanige owerheidstrukture uitoefen, in berekening 

gebring word.  Die metropolis is 'n resente verskynsel in Suid-Afrika en die ontstaan van 

hierdie verskynsel is hoofsaaklik toe te skryf aan die migrasie van die bevolking van die 

platteland na die stede, waardeur metropole ontstaan het, asook as gevolg van 

stedelike ontwikkeling en 'n proses van desentralisasie in die stedelike gebiede.  

 

Die volgende drie verpligte redes vir die daarstelling van metropolitaanse regering word 

in  Die Witskrif op Plaaslike Regering in Suid-Afrika (1998 Deel D:51) aangetoon: 

 

• dit bewerkstellig die grondslag vir gelyke en sosiaal-geregverdigde 

metropolitaanse regering; 

• dit bevorder strategiese grondgebruiksbeplanning, en koördineer openbare 

investering in die fisiese en sosiale infrastruktuur;  en 
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• dit is in staat om 'n stadswye raamwerk te ontwikkel vir ekonomiese en 

sosiale ontwikkeling, en bevorder die ekonomiese mededingendheid en die 

welstand van stede. 

 

Cameron (1999:19), Sharpe (1995:24) en Kruger (1992:11-12) noem enkele voordele 

van 'n stelsel van metropolitaanse regering.  Dienste kan vir 'n gebied as geheel 

gelewer word, aangesien individuele munisipaliteite normaalweg nié oor die nodige 

kapasiteit beskik nie.  Die sentralisering en spesialisering van dienslewering kan ook lei 

tot beter koördinasie.  Metropolitaanse regerings kan 'n beter verspreiding van 

hulpbronne tussen ryker en armer dele van dié gebiede bewerkstellig (Stephens & 

Wikstrom 2000:167).  Laasgenoemde is juis een van die grootste struikelblokke 

waarmee die nuwe demokrasie te kampe het. 

 

In die lig van die groot klem op ongelykhede in die nuwe bedeling , is die grootste 

uitdaging vir metropolitaanse regerings in Suid-Afrika om die ondergeskikthede en 

ongelykhede wat in Suid-Afrikaanse stede bestaan, aan te spreek en reg te stel.  Om te 

verseker dat dit wel die geval is, is die nuwe plaaslike regeringstelsel op die volgende 

beginsels gebaseer: 

 

• om die ontwikkeling van munisipale regering (met die doel om volhoubaar en 

geïntegreerd te wees,  armoede te verlig en die opbou van die menslike 

hulpbronne) te bewerkstellig; 

 

• om geïntegreerde dienslewering tesame met geïntegreerde ontwikkelings-

planne (infrastruktuur en mensontwikkeling) daar te stel; 

 

• om gelykheid en volhoubaarheid te verseker;  en 

 

• om deur deelname demokratiese verteenwoordiging en rekenpligtigheid aan 

te moedig en te verseker (Sutcliffe 2000:8). 
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Daar bestaan tans heelwat verwarring oor die metropolitaanse verskynsel in die 

algemeen, in Suid-Afrika.  Die konseptuele verwarring oor die betekenisse van begrippe 

te wete metropool, munisipale gebied, metropolitaanse streek en metropolitaanse 

owerheid dra by tot die behoefte aan 'n studie oor die aard en die omvang van die 

metropolitaanse verskynsel sodat daar vroegtydig besin kan word oor vrae betreffende 

die bestaansreg en ontwikkeling van metropolitaanse munisipaliteite met die 

voorbehoud dat die eiesoortige waardes, behoeftes en eise van die samelewing in Suid-

Afrika daarin vervat word.  Om antwoorde hierop te vind is dit wenslik om bepaalde 

faktore wat die behoefte aan metropolitaanse munisipaliteite versterk, onder oë te 

neem.  Hierdie faktore moet egter in metropolitaanse verband identifiseerbaar wees en 

nie met soortgelyke faktore in plaaslike owerhede verwar word nie.  Hierdie faktore sluit 

'n metropolitaanse bevolking, metropolitaanse inkomstebronne, die metropolitaanse 

fisiese en politieke omgewing en publieke administrasie, in. 

 

Die veelvuldigheid van besondere metropolitaanse vraagstukke noodsaak ook dat 

metropolitaanse gebiede en streke nie na willekeur geskep kan word nie en hulself 

organiseer deur 'n soort van metropolitaanse regering daar te stel sodat plaaslike 

regering in staat gestel kan word om gekoördineerd te beplan en te organiseer (Kyk ook 

na Sharpe 1995:4). 

 

Volgens Cameron (1999:19) verg die herorganisering van metropolitaanse gebiede ook 

besondere aandag.  Die bevolkingsdigtheid, die bestaan van veelvoudige, gedupli-

seerde eksterne faktore, asook die nodigheid om dienste oor 'n groot gebied te 

koördineer en tegelykertyd eenvormigheid tussen die regeerders en dié wat regeer 

word te handhaaf, is slegs enkele faktore wat in ag geneem moet word. 

 

Die grondwet van 'n staat ken enersyds owerheidsgesag toe en beperk andersyds die 

uitoefening daarvan (Rautenbach & Malherbe 1994:18).  Metropolitaanse regering 

maak deel uit van die owerheid en is in dié hoedanigheid onderworpe aan beperkings 

vervat in die grondwet van 'n staat.  Die grondwet as meganisme om owerheidsgesag − 
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en by implikasie die bevoegdhede van metropolitaanse munisipaliteite − te beperk, is 

onlosmaaklik verwant aan die beginsel van konstitusionalisme.  

 

Plaaslike regering kan beskryf word as dié regeringsvlak wat naaste aan sy kiesers is 

en wat betrokke is by die verskaffing van 'n wye reeks dienste wat die lewens van die 

inwoners wat in sy jurisdiksiegebied woon wesenlik raak.  Soos die ander twee 

regeringsvlakke verkry dit sy status, magte en funksies van die Grondwet van die 

Republiek van Suid-Afrika, 1996 (Wet 108 van 1996) (hierna genoem die 1996-

Grondwet).  Weens die oppergesag van die grondwet word alle regeringsvlakke daartoe 

verbind. 

 

Die grondwet erken ook die outonomie van plaaslike regering en sy reg om sy eie sake 

te reël.  Dit gaan selfs so ver as om te bepaal dat nóg die Parlement nóg die provinsiale 

wetgewing in so 'n mate op die magte, funksies of struktuur van plaaslike regering 

inbreuk sal maak dat die fundamentele status, doel of karakter van plaaslike regering 

daardeur in gevaar gestel sal word nie.  

 

Ten einde die konstitusionele raamwerk waarbinne hierdie studie geskied beter te 

begryp, is dit nodig om die betrokke wetgewing wat die kern vorm waarbinne 

metropolitaanse munisipaliteite funksioneer in oënskou te neem.  Die 1993-

Oorgangswet waarna reeds verwys is, bevat hersiene tussentydse maatreëls om die 

herstrukturering van plaaslike regering te bevorder, wat forums vir onderhandeling, 

insluit.  Van die belangrikste bepalings behels die afbakening van regsgebiede en die 

verkiesing van oorgangsrade in die interimfase.  Van besondere belang is Hoofstuk 7 

van die 1996-Grondwet, wat handel oor bepaalde oogmerke van plaaslike regering 

asook bepaalde aspekte betreffende munisipaliteite te wete die status, 

ontwikkelingspligte, instelling, bevoegdhede en funksies van munisipaliteite.Voorts word 

bepalings betreffende die munisipale rade en verordeninge ook omskryf.  Die 1996-

Grondwet maak ook voorsiening vir die instelling van drie kategorieë munisipaliteite. 
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Voorts het die Wet op Plaaslike Regering:  Munisipale Stelsels, 2000 (Wet 32 van 2000) 

(hierna genoem die 2000-Wet op Munisipale Stelsels) primêr ten doel om te verseker 

dat munisipaliteite maatskaplike en ekonomiese opheffing van plaaslike 

gemeenskappe, asook bekostigbare toegang vir almal tot noodsaaklike dienste, 

verseker.  Die regsaard van die munisipaliteit, en die wyse waarop munisipale funksies 

en bevoegdhede uitgeoefen moet word, by wyse van gemeenskapsdeelname word in 

hierdié Wet omskryf.  Dié Wet behels ook die openbare administrasie, ontwikkeling van 

menslike hulpbronne en die bemagtiging van die armes, met inagneming van 

kredietbeheer en skuldinvordering. 

 

Die Wet op Plaaslike Regering:  Munisipale Strukture,1998 (Wet 117 van 1998) (hierna 

genoem die 1998-Wet op Munisipale Strukture) reguleer die instelling van 

munisipaliteite met betrekking tot kategorieë en soorte.  Dié Wet maak ook voorsiening 

vir 'n gepaste verdeling van funksies en bevoegdhede, en reguleer die interne stelsels, 

strukture en ampsbekleërs van munisipaliteite, asook gepaste verkiesingstelsels.  

Onderliggend aan die rigtinggewing van die 1996-Grondwet, bevat die 1998-Wet op 

Munisipale Strukture kriteria wat bepaal wanneer 'n area 'n kategorie A-munisipaliteit is 

en wanneer dit 'n kategorie B- of C- munisipaliteit moet wees.  Dit bepaal ook dat 'n 

kategorie A-munisipaliteit uitsluitlik in metropolitaanse gebiede gevestig kan word.  Die 

Minister van Provinsiale en Plaaslike Regering bepaal watter gebiede metropolitaanse 

munisipaliteite sal hê, deur die toewysing van die nodusse vir sulke gebiede. 

 

Die Wet op Plaaslike Regering:  Munisipale Afbakening, 1998 (Wet 27 van 1998) 

(hierna genoem die 1998-Wet op Munisipale Afbakening) behels die daarstelling van 

maatstawwe en prosedures vir die bepaling van munisipale grense deur 'n onafhanklike 

gesag. 

 

1.3 KEUSE VAN STUDIE-ONDERWERP 
 
Na 'n persoonlike verbintenis met die Stadsraad van Pretoria van nagenoeg twintig jaar 

en die Stad Tshwane Metropolitaanse Munisipaliteit (hierna genoem die STMM) van 
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drie jaar, het die skrywer as deelnemer aan munisipale regering en administrasie die 

bekendstelling van die STMM as 'n besondere interessante veld beskou. 

 

Die potensiële waarde van die studie vir die belastingbetalers is geleë in die feit dat die 

nuwe plaaslike regering en administrasie grotendeels bestaan uit nuwe toetreders wat 

noodgedwonge in 'n andersoortige administratiewe milieu begin het om aan die 

behoeftes van die publiek te voorsien.  Voorts is die huidige plaaslike regering, in 

teenstelling met die vorige bedeling, gevul met amptenare met verskillende ideologiese 

standpunte, afkomstig uit verskillende sosiale en ekonomiese agtergronde, en met 

uiteenlopende opvoeding- en opleidingspeile, wat dienste moet lewer aan 'n publiek met 

soortgelyke voorgenoemde agterstande. 

 

Die huidige metropolitaanse regerings sal in meer gepaste en relevante organisasies op 

waarde, strukturele, en funksionele vlakke omskep moet word om aan die 

beleidsbehoeftes van die nuwe Suid-Afrika te kan voldoen.  Dié aanpassings sal onver-

mydelik druk op die amptenare uitoefen om potensieel teenstrydige rolle te vervul.  Aan 

die een kant sal 'n belangrike stabiliserende rol gespeel moet word, om te voorkom dat 

die gebrek aan duidelike voorskrifte en inkomstebronne na die implementering van 

beleid en dienslewering deursyfer.  Aan die ander kant sal amptenare die nuwe 

metropolitaanse regerings met geesdrif moet bystaan in die formulering en 

implementering van nuwe beleid wat radikaal mag verskil van die beleid van hulle 

voorgangers.  Insig in die werksaamhede van die STMM sal ook meehelp tot inwoners 

se betrokkenheid by die aktiwiteite van hul munisipaliteit.  Inwoners kritiseer maklik en 

spreek hul misnoeë uit sonder om te besef waaroor dit eintlik gaan.  Hulle is byvoor-

beeld afwesig by wykskomiteevergaderings, en leë openbare galerye tydens raads-

vergaderings bevestig dié onbetrokkenheid. 

 

Min literatuur bestaan tans aangaande die werklike funksionering van die metro-

politaanse munisipaliteite om 'n gebalanseerde perspektief daar te stel.  Die inligting wat 

in hierdie verhandeling vervat is, neig ook om hoofsaaklik uit die ervarings van die 

STMM te kom, en fokus bykans glad nie op provinsiale en nasionale regering nie.  Daar 
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is dikwels 'n breë verskil tussen wat (provinsiale en nasionale) regeringsamptenare 

doen of bedoel wat gedoen moet word, en dit wat munisipaliteite inderdaad ervaar. 

 

Suid-Afrika is tans in die proses om die hele plaaslike regeringstelsel aan te pas en in 

dié opsig bestaan daar 'n werklike behoefte vir sistematiese vergelykings en sleutel-

aanwysers aangaande hoe metropolitaanse munisipaliteite funksioneer.  Daar is egter 

probleme wat vergelyking tussen metropolitaanse munisipaliteite uiteraard sal 

bemoeilik.  'n Probleem is dat ontleders op verskillende aspekte van munisipale 

regering fokus, met die gevolg dat 'n gefragmenteerde en ongebalanseerde weergawe 

van finansiële, ruimtelike, ekonomiese en beplanningsaangeleenthede gegee word.  'n 

Verdere probleem is dat weinig munisipale ontleders vorendag kom met nuttige 

organisatoriese aanwysers.  Dit kan hoofsaaklik toegeskryf word aan die uiteenlopende 

karaktertrekke van bestaande munisipale organisasiestrukture en die nuwe konvensies, 

gebruike en aanpassings wat nog moet ontwikkel, en die toets van die tyd moet 

deurstaan. 

 

Die behoefte aan 'n soortgelyke vergelykende studie binne die raamwerk van die 

huidige metropolitaanse regering en metropolitaanse munisipaliteite bied insgelyks 'n 

prikkelende terrein vir verdere studie. 

 

1.4 PROBLEEMSTELLING 
 

Gemeenskapsbehoeftes verander voortdurend.  Owerhede word gevolglik met 'n 

nimmereindigende en veranderende reeks gemeenskapsbehoeftes gekonfronteer.  Die 

grootste enkele vraagstuk waarvoor 'n owerheid te staan kom, is hoe om in die 

behoeftes te voorsien; kortom, hoe om by die realiteite en vereistes van die samelewing 

aan te pas en terselfdertyd met die gemeenskap in 'n bepaalde rigting te vorder.  Met 

die oog op die doelwit van die openbare sektor, te wete, die uitoefening van 

gelegitimeerde mag om orde in die samelewing te verseker, het metropolitaanse 

bedrywighede so 'n stadium bereik dat daar nou metropolitaanse owerhede, met die 

daarmee gepaardgaande strukture, ontstaan het.  Die primêre oogmerk met 
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metropolitaanse munisipaliteite in Suid-Afrika is om die belange van al die inwoners ten 

opsigte van hul lewenskwaliteit en omgewing te behartig en te bevorder terwyl 

ondergeskikthede en ongelykhede wat in Suid-Afrikaanse stede bestaan aangespreek 

en reggestel word. 

 

Met die eerste demokratiese verkiesing van plaaslike regeringstelsels in 1995 is ses 

metropolitaanse tweevlak-regeringstelsels in Suid-Afrika ingestel, onder andere die 

Groter Pretoria Metropolitaanse Raad, wat in 'n groot mate die voorloper was van die 

huidige STMM.  Laasgenoemde het ingevolge tersaaklike wetgewing, tesame met nog 

vyf ander metropolitaanse rade ná die Desember 2000-verkiesing tot stand gekom.   

 

Die uitoefening van die metropolitaanse rade se bevoegdhede en die implementering 

van hul by wet opgelegde take, bied in die lig van die historiese situasie in Suid-Afrika, 

'n kanaal waarlangs insette gelewer kan word om die behoeftes van die kiesers en 

inwoners te bevredig. 

 

Die vraag oor hoe metropolitaanse munisipaliteite ontstaan en ontwikkel het, met 

spesifieke verwysing na hoe die STMM saamgestel is ten einde mee te werk aan die 

wet se bepalings om die inwoners se lewenskwaliteit en omgewing te verbeter, maak 

die kern van die navorsingsprobleem van hierdie verhandeling uit. 

 

Daar is bepaalde vrae wat gestel kan word wat tot die moontlike oplossing van die 

navorsingsprobleem kan lei: 

 

• Wat is die aard van die metropolis as 'n verskynsel in metropolitaanse 

regering en administrasie? 

• Wat is die aard van metropolitaanse vraagstukke in metropolitaanse regering 

en administrasie? 

• Hoe het metropolitaanse munisipaliteite ontstaan? 

• Hoe is die STMM saamgestel? 
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• Wat behels die STMM se personeel- en finansiële aangeleenthede asook die 

struktuur wat daarmee gepaard gaan? 

• Wat is die invloed van die Geïntegreerde Ontwikkelingsproses op die 

STMM? 

 

1.5 DOELWITTE VAN DIE STUDIE 
 

Teen dié agtergrond kan die primêre doelwitte van die studie soos volg geformuleer 

word, te wete: 

 

• om 'n teoretiese verkenning van die aard van die metropolis as 'n verskynsel 

te doen; 

• om ondersoek in te stel na die vernaamste metropolitaanse vraagstukke; 

• om 'n oorsig van die vernaamste historiese situasie en totstandkoming van 

metropolitaanse munisipaliteite in Suid-Afrika, met 'n spesifieke fokus op die 

STMM, te verskaf; 

• om vas te stel op welke wyse die personeelaangeleenthede binne die 

konteks van 'n bepaalde organisatoriese struktuur van die STMM 

funksioneer; 

• om die finansiële verhoudings en stelsels van die STMM te beskryf; en 

• om die ontwikkeling, implementering en bestuur van die geïntegreerde 

ontwikkelingsplanne, wykskomitees en die rol van raadslede in die nuwe 

munisipale stelsel te ondersoek. 

 

1.6 BENADERING TOT DIE STUDIE 
 

Nadat die vrae en onsekerhede oor metropolitaanse regering en administrasie en meer 

spesifiek, metropolitaanse munisipaliteite met mekaar geïntegreer is, was die 

navorsingsdoelwit vir die doeleindes van hierdie verhandeling die seleksie van 'n 
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raamwerk waarvolgens die aard, rol en funksionering van metropolitaanse 

munisipaliteite verduidelik en na waarde geskat kan word. 

 

Die bruikbaarste teoretiese benadering om die funksionering van die STMM te verstaan 

en te verduidelik, was om onder andere bepaalde veranderlikes wat dit beïnvloed te 

isoleer en te oorweeg − dit wil sê die aard van die metropolitaanse verskynsel, die aard 

van metropolitaanse vraagstukke, die samestelling, struktuur, en die werking, 

personeelaangeleenthede, finansiële aangeleenthede sowel as ander verwante 

aangeleenthede wat dit beïnvloed − en om hierdie veranderlikes te toets deur dit te 

ontleed.  Hierdie veranderlikes wat die grondslag vir die grootste gedeelte van die 

verhandeling vorm, het die parameters en beperkinge waarbinne en waaronder elke 

metropolitaanse munisipaliteit werk, help omskryf en hieruit het die basiese raamwerk 

vir die verhandeling ontstaan wat die nodige teoretiese begronding vir die studie gee.  

 

Dit bly natuurlik bloot net 'n raamwerk en die invloed van hierdie onderskeie 

veranderlikes op die funksionering van metropolitaanse munisipaliteite, wissel gedurig 

namate hulle op mekaar reageer of gemodifiseer word deur die gang van gebeure.  Die 

doel met die vehandeling was nie om met die fyn besonderhede van vakliteratuur en die 

geskiedkundige rekord gemoeid te wees nie, maar om ondersoek in te stel na 

institusionele bepalings en veralgemenings oor 'n spesifieke nuwe stelsel van plaaslike 

regering in Suid-Afrika.  Dit was ook nie die bedoeling om 'n waardebepaling van 

metropolitaanse munisipaliteite te maak nie.  Daar word egter wel gepoog om 

veralgemenings oor metropolitaanse munisipaliteite te maak, en klem word gelê op die 

relevansie daarvan om wetlike riglyne en bepalings te bestudeer ten einde die rol van 

hierdie instelling te verstaan. 

 

Die meeste studies van hierdie aard het óf 'n wye reikwydte waar daar gepoog word om 

rasionele en opsionele besluitneming te bestudeer, óf hulle is eng, met  dokumentering 

van wetlike en amptelike bepalings.  Hierdie studie val tussen die twee benaderings, in 

dié sin dat dit 'n verkennende studie is van die wyse waarop 'n bepaalde 
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metropolitaanse stelsel saamgestel is, gesien uit die perspektief van die betrokke 

metropolitaanse munisipaliteit. 

 

1.7 NAVORSINGSMETODE EN INLIGTINGINSAMELING  
 

Hierdie studie word gerugsteun deur 'n verskeidenheid bronne.  Buiten 'n  verbintenis 

wat die skrywer met die STMM gehad het waartydens primêre navorsing deur middel 

van kwalitatiewe studie gedoen is, is van sekondêre bronne ook gebruik gemaak. 

 

1.7.1 NAVORSINGSMETODE 

 
Vir die doeleindes van hierdie studie word 'n navorsingsmetode gevolg wat neig na die 

kwalitatiewe benadering.  Die kwantitatiewe benadering tot navorsing is geformaliseerd 

en gekontroleerd − dit wil sê die navorsing word op streng gestruktureerde wyse 

onderneem (Mouton & Marais 1989:157).  Navorsing van dié aard word voorts 

gekenmerk deur 'n eng fokus en gevolglik word die reikwydte daarvan akkuraat en 

nougeset afgebaken.  Die moontlike resultate wat uit die studie mag blyk, word vooraf 

bepaal en uitgestippel.  Weens die vasgestelde struktuur wat die verloop van navorsing 

bepaal, is daar nie geleentheid om gedurende die navorsingsproses (soos nuwe 

inligting aan die lig kom), die rigting van die navorsing te verander nie (Auriacombe 

2001).  Dit bring mee dat die navorser dikwels probleme ondervind om gebeure wat nie 

geantisipeer is nie, in sy/haar navorsing te akkommodeer (Mouton & Marais 1989:164-

165).  Die klem val op kwantifiseerbare algemeenhede op grond waarvan 

gevolgtrekkings of afleidings oor die universele gemaak word (Mouton & Marais 

1989:52). 

 

In teenstelling met die kwantitatiewe benadering, volg kwalitatiewe navorsers 'n minder 

geformaliseerde en gekontroleerde werkswyse.  Navorsing word op relatief onge-

struktureerde wyse onderneem en sodoende word voorsiening gemaak vir die sinvolle 

akkommodering van onverwagte gebeure, verwikkelinge of gedragsuitinge wat tydens 

die navorsingsproses na vore mag kom (Mouton & Marais 1989:157, 164-165).  



 14

Inligtingsinsamelingsmetodes wat aangewend word is insgelyks buigsaam en word 

gekenmerk deur sensitiwiteit jeens die sosiale konteks waarbinne die inligting 

voortgebring word (Auriacombe 2001).  Anders gestel, is die oorhoofse oogmerk van 

kwalitatiewe navorsing om 'n grondige beskrywing van 'n bepaalde verskynsel en 

verbandhoudende faktore te verskaf eerder as om universele wetmatighede 

daaromtrent neer te lê ( Auriacombe 2001). 

 

Verdere verskille tussen die kwantitatiewe en kwalitatiewe benadering tot navorsing is 

geleë in die wyse waarop konsepte aangewend word.  Wat die kwalitatiewe benadering 

betref word konsepte en teoretiese konstrukte as betekenisvolle woorde beskou wat 

dikwels op meerdere wyses geïnterpreteer kan word.  Elke konsep word derhalwe in eie 

reg en op grondige wyse ontleed sodat dit binne die konteks van die studie sinvol 

verstaan kan word.  Sodoende word beter begrip van die verskynsel wat bestudeer 

word, of waarmee die konsep in verband staan, gevorm.  Die kwantitatiewe navorser 

daarenteen sal konsepte so kies (of selfs skep) dat daar slegs 'n enkele, unieke en 

eenduidige betekenis daaraan geheg kan word.  Daarbenewens sal die navorser 'n 

duidelike operasionele definisie van die konsep verskaf − dit wil sê 'n beskrywing van 

die handelinge wat gevolg moet word om so 'n konsep te meet (Auriacombe 2001). 

 

Kwalitatiewe navorsing maak nie noodwendig op 'n uitdruklik geformuleerde en 

duidelike hipotese staat nie (Auriacombe 2001).  Dit waarop die navorser afstuur is 

gewoonlik vaer geformuleer, wat meebring dat die hipotese − wat gewoonlik nie 

verwerpbaar is nie − in die vorm van algemene navorsingsdoelstellings gestel word.  

 

Die navorsingsmetode wat in hierdie verhandeling gebruik is, is hoofsaaklik kwalitatief 

van aard in die sin dat daar nie gebruik gemaak word van 'n streng geformaliseerde en 

gekontroleerde werkswyse nie.  'n Filosoferende en ongestruktureerde benadering word 

gevolg om gegewens aangaande die verskynsel wat bestudeer word (te wete die 

metropolitaanse verskynsel) op sinvolle wyse te interpreteer, te beskryf en te verklaar.  

Sodoende kan bestaande teorie oor die onderwerp uitgebrei en aangevul word.  Daar 

word voorts van die standpunt uitgegaan dat 'n enkele konsep of konstruk weens onder 
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meer die konteks waarin dit gebruik word, op meer as een wyse geïnterpreteer kan 

word.  Derhalwe word daar in hoofstuk een en hoofstuk twee aandag geskenk aan die 

betekenisinhoud van sleutelkonsepte om te verseker dat daar nie verwarring ontstaan 

oor die aanwending daarvan in die verhandeling nie.  

 

Vir die doeleindes van hierdie studie word daar nie uitdruklike hipoteses geformuleer 

nie.  'n Aantal navorsingsprobleme en studiedoelwitte word gebruik om aan te toon wat 

met die navorsing bereik wil word.  Wat betref die ondersoek na metropolitaanse 

stelsels in die algemeen soos dit in ander state manifesteer, is daar wel sprake van 

afleidings.  Op grond van bepaalde neigings wat uit die studie van ander state se 

ondervinding ten opsigte van metropolitaanse regering geblyk het, word aannames en 

vooruitsigte gemaak oor verwagte patrone en ontwikkelings in Suid-Afrika op die gebied 

van metropolitaanse munisipaliteite.  Die maak van aannames en vooruitsigte na 

aanleiding van bevindings is weliswaar kenmerkend van die kwantitatiewe benadering, 

maar beïnvloed nie die oorheersende, kwalitatiewe aard van die navorsing nie. 

 

1.7.2 INLIGTINGSINSAMELING 
 

Wat betref die insameling van gegewens vir die skryf van die verhandeling, is 

oorwegend gebruik gemaak van 'n literatuurstudie (ook genoem dokumentstudie).  So 'n 

studie behels die ontleding van geskrewe materiaal wat gegewens bevat oor die 

onderwerp of verskynsel wat bestudeer word.  Sowel primêre as sekondêre navorsings-

dokumente is geraadpleeg in die skryf van die verhandeling.  Primêre bronne wat 

bestudeer is, sluit wetgewing, amptelike dokumente en publikasies, omsendbriewe, 

verslae, amptelike lêers en amptelike raadsdokumente in.  Daarbenewens is gegewens 

wat uit die notules en agendas van die vergaderings van die Raad en die Burge-

meesterskomitee na vore gekom het, ook geraadpleeg.  

 

Inligting wat uit primêre bronne verkry is, moes aangevul word deur geskrifte van 

kundiges oor die onderwerp, te bestudeer.  In dié verband is daar is gebruik gemaak 

van plaaslike en internasionale literatuur oor die onderwerp, insluitend boeke, 
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tydskrifartikels, koerantartikels, verklarende woordeboeke, vakwoordeboeke, amptelike 

dokumente, referate van kundiges en ander nie-amptelike dokumente en publikasies.  

Waar inligting nie uit dokumente of geskrifte verkry kon word nie, is inligting ook ingewin 

deur middel van onderhoudvoering − hetsy persoonlik, telefonies of skriftelik (na gelang 

van die situasie).  Die gebruikmaking van die internet rekenaarnetwerk het ook veral 

geblyk 'n waardevolle bron te wees vir die insameling van gegewens. 

 

1.8 BEGRENSING VAN DIE STUDIE 
 

Die studie fokus primêr op die STMM, maar is nie beperk tot die Suid-Afrikaanse 

konteks nie.  So word onder meer ondersoek ingestel na universeel-geldende beginsels 

en uitgangspunte rakende die metropolitaanse verskynsel en die belang daarvan vir 

plaaslike regering.  Daarbenewens word die regulering en toepassing daarvan in ander 

stelsels ondersoek.  Die oogmerk is om deur na ander toepassingsmoontlikhede te kyk, 

kennis uit die ondervinding van buitelandse stelsels te put.  Nieteenstaande die 

agtergrondsinligting, wat verwys na toestande in die verlede, bespreek dié verhandeling 

hoofsaaklik die gebeure sedert die totstandkoming van die nuwe munisipale bedeling in 

Suid-Afrika.  Die bedeling het op 12 Desember 2000 in werking getree, en die inligting 

in die verhandeling strek tot ongeveer einde 2002.  Die leeftyd van die STMM is 

weliswaar nog van korte duur, maar dit doen nie afbreuk aan die belangrikheid en 

invloed daarvan nie.  Vir Suid-Afrikaners in die algemeen en vir Pretorianers in 

besonder, is dit die eerste kennismaking met 'n nuwe munisipale bedeling ingevolge 

waarvan wesentlike veranderinge kan plaasvind, ten einde 'n stabiele en 'n 

doeltreffende en effektiewe demokratiese munisipale administrasie daar te stel. 

 

1.9 VERKLARING VAN SLEUTELKONSEPTE EN TERME 
 

Vanweë die uiteenlopende, en soms dubbelsinnige betekenisse wat dikwels aan 

bepaalde konsepte toegedig word, is dit noodsaaklik om konsepte wat deurlopend en 

herhaaldelik in die verhandeling gebruik word, in hierdie hoofstuk te verklaar.  

Sodoende sal verseker word dat standpunte en argumente sinvol is en dat daar nie 
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verwarring by die leser ontstaan nie.  Ander konsepte wat nie noodwendig deurlopend 

en herhaaldelik gebruik word nie, sal omskryf word in die hoofstuk waar dit voorkom.  

Daar moet beklemtoon word dat die definisies en konsepte wat in hierdie verhandeling 

opgeneem is, bloot omskryf word sover dit die relevansie daarvan vir die doeleindes 

van hierdie verhandeling betref.  Die volgende opheldering ten opsigte van enkele 

woorde en terme: 

 

1.9.1 BASIESE MUNISIPALE DIENSTE 

 

'n Munisipale diens wat noodsaaklik is om 'n aanvaarbare en redelike lewenskwaliteit te 

verseker en, indien dit nie voorsien word nie, openbare gesondheid of veiligheid of die 

omgewing sal bedreig. 

 

1.9.2 OWERHEID 
 
Owerheid verwys enersyds na die geheel van persone en instellings wat beleid bepaal 

en afdwingbare besluite binne die staat neem.  Andersyds verwys dit na daardie 

persone en instellings wat sodanige besluite moet uitvoer.  Waar na owerheid in die 

studie verwys word, word daar by implikasie ook na munisipale amptenare − as 

inisieerders en implementeerders van beleid − verwys.  Owerheid dui nie slegs op die 

sentrale owerheid in 'n staat nie, maar verwys ook na laer owerhede byvoorbeeld 

provinsiale, plaaslike en metropolitaanse owerhede.  Owerheid behoort vir die 

doeleindes van die studie onderskei te word van regering. 

 

1.9.3 REGERING 

 

Regering as 'n instelling verwys na die instelling of instellings wat verantwoordelik is 

daarvoor om die staat te regeer.  In Suid-Afrika sluit hierdie instellings hoofsaaaklik die 

president en sy kabinet op nasionale vlak in, en die premiers en uitvoerende rade op 

provinsiale vlak en die munisipale rade op die plaaslike vlak − die politieke uitvoerende 

groep.  Op plaaslike vlak is die uitvoerende gesag en die wetgewende gesag albei in 
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die munisipale raad gesetel.  Regering as 'n funksie van regeer, oftewel 

regeringsbestuur (governance) verwys na die proses waardeur kollektiewe besluite 

geneem word, 'n taak waarin die regering van 'n staat nie noodwendig 'n leidende rol of 

selfs enige rol speel nie. 

 

1.9.4 MUNISIPALE RAAD OF RAAD 

 

'n Munisipale raad in artikel 157(1) van die 1996-Grondwet bedoel.  Die raadslede is in 

'n vertrouensituasie teenoor die gemeenskap wat hulle verkies het.  Deur die mandaat 

wat aan hulle gegee is, moet hulle wyse besluite neem en die belange van die 

gemeenskap dien. 

 

1.9.5 PLAASLIKE GEMEENSKAP OF GEMEENSKAP 

 

Met betrekking tot 'n munisipaliteit, dié liggaam van persone wat bestaan uit - 

 

• die inwoners van die munisipale gebied; 

• die belastingbetalers van die munisipale gebied; 

• enige burgerlike organisasies en nie-regerings-, privaatsektor- of arbeids-

organisasies of -liggame wat by plaaslike aangeleenthede binne die 

munisipaliteit betrokke is;  en 

• besoekers en ander mense wat buite die munisipaliteit woon en wat, as 

gevolg van hulle teenwoordigheid in die munisipaliteit, gebruik maak van 

dienste of fasiliteite wat deur die munisipaliteit verskaf word, en ook in die 

besonder, die behoeftiges en ander benadeelde sektore van sodanige 

liggaam van persone. 

 

1.9.6 POLITIEKE AMPSBEKLEËR 

 

Politieke ampsbekleërs is verkose ampsdraers wat tot ampte verkies is deur middel van 

die demokratiese verkiesingsproses.  Die speaker, uitvoerende burgemeester, 
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burgemeester, onderburgemeester of 'n lid van die uitvoerende komitee soos bedoel in 

die 1998-Wet op Munisipale Strukture, is politieke ampsbekleërs.  

 

1.9.7 BELASTINGBETALER 

 

Met betrekking tot 'n munisipaliteit, 'n persoon wat teenoor 'n munisipaliteit aanspreeklik 

is vir die betaling van - 

 

• belasting op eiendom in die munisipaliteit; 

• enige ander belasting, aksyns of heffing wat deur die munisipaliteit gehef 

word;  of 

• gelde vir dienste wat óf deur die munisipaliteit óf ingevolge 'n dienslewerings-

ooreenkoms verskaf word. 

 

1.9.8 GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN (GOP) 
 

'n Plan beoog in artikel 25 van die 2000-Wet op Munisipale Stelsels, wat behels dat elke 

munisipale raad binne 'n voorgeskrewe tydperk ná die begin van sy gekose termyn 'n 

enkele, inklusiewe en strategiese plan moet aanneem vir die ontwikkeling van die 

munisipaliteit, wat - 

 

• planne aaneenskakel, integreer en koördineer, en wat voorstelle vir die 

ontwikkeling van die munisipaliteit in ag neem; 

• die hulpbronne en kapasiteit van die munisipaliteit op een lyn bring met die 

implementering van die plan; 

• die beleidsraamwerk en algemene grondslag uitmaak waarop jaarlikse 

begrotings gegrond moet word; en  

• bestaanbaar is met nasionale en provinsiale ontwikkelingsplanne en 

beplanningsvereistes wat ingevolge wetgewing bindend is op die 

munisipaliteit. 
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1.9.9 METROPOLITAANSE MUNISIPALITEIT 

 

'n Munisipaliteit wat eksklusiewe uitvoerende en wetgewende gesag in sy gebied het, 

en wat in artikel 155(1) van die 1996-Grondwet beskryf word as 'n Kategorie A-

munisipaliteit. 

 

1.9.10 BOU VAN KAPASITEIT 
 
Kapasiteit kan gedefinieer word as die daarstelling van die vermoë om dinge gedoen te 

kry.  Opleiding en menslike hulpbronontwikkelidng is derhalwe belangrike komponente 

of 'n onderafdeling van die bou van kapasiteit.  (Kyk na artikel 154(1) van die 1996-

Grondwet). 

 

1.9.11 SALGA 

 

Die Suid-Afrikaanse Plaaslike Regeringsvereniging wat ingevolge artikel 2(1)(a) van die 

Wet op Georganiseerde Plaaslike Regering, 1997 (Wet 52 van 1997) (hierna genoem 

die 1997-Wet op Georganiseerde Plaaslike Regering) erken is. 

 

1.9.12 VERORDENING 

 

Wetgewing wat deur die raad van 'n munisipaliteit aanvaar is en wat in die munisipaliteit 

bindend is op die persone op wie dit van toepassing is. 

 

1.9.13 METROPOLITAANSE ENKELVLAK-STELSEL - (Ook bekend as een-

doelig, enkeldoel, enkelvlak, uniale of enkelstruktuur stelsel) 
 

Die totale metropolitaanse gebied vorm 'n basiese eenheid.  Slegs een owerheid 

administreer die totale metropolitaanse gebied, en funksies en dienste word as 'n 

eenheid gelewer. 
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1.9.14 METROPOLITAANSE TWEEVLAK-STELSEL - (Ook bekend as plaaslike, 
meerdoelige of federale stelsel) 

 

Die metropolitaanse owerheid word saamgestel uit 'n aantal outonome munisipale 

eenhede.  Die uitvoering van die munisipale funksies word verdeel tussen die 

metopolitaanse owerheid en die samestellende eenhede. 

 

1.10 VERWYSINGSTEGNIEK 
 

Die verkorte Harvard metode word gebruik om erkenning te verleen aan bronne wat 

geraadpleeg is (Burger 1992:27).  Volledige besonderhede word in 'n bronnelys aan die 

einde van die verhandeling verstrek.  

 

1.11 INDELING VAN HOOFSTUKKE 
 

Na voltooiing van die navorsing en inligtingsinsameling, is die versamelde materiaal 

geïntegreer en gekoördineer sodat die feite en waarnemings vir hulself kan spreek.  Die 

resultate is in die volgende hoofstukke ingedeel: 

 

Hoofstuk een van die verhandeling is inleidend van aard en voorsien 'n algemene 

oorsig tot die studie waarin die studie-onderwerp afgebaken word en die doelwitte met 

die onderneming van die studie uitgestippel word.  Dit behels die probleemstelling, 

navorsingsprobleem, die doel van die studie, die navorsingsmetode, die begrensing van 

die studie, belangrike wetgewing, terme en woordomskrywings en die voorgestelde 

hoofstukindeling. 

 

In hoofstuk twee word 'n oorsig verskaf van die betekenisinhoud van die 

metropolitaanse verskynsel deur onder meer die konsepte metropool, metropolitaanse 

gebied, metropolitaanse streek en metropolitaanse owerheid te verklaar en dit te 

onderskei van ander konsepte waarmee dit geredelik verwar word.  Ondersoek word 

ingestel na die ontstaan en ontwikkeling van metropolitaanse gebiede, dorpstigting en 
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verstedeliking, stedelike groei en bepaalde metropolitaanse stelsels waarna die 

funksies van munisipale owerhede in metropolitaanse gebiede ook kortliks toegelig 

word.  Daarbenewens word die kernvraagstukke te wete sentralisasie en desen-

tralisasie  binne die konteks van metropolitaanse regering ook onder die loep geneem. 

 

Hoofstuk drie fokus op die besondere metropolitaanse vraagstukke, wat ingedeel word 

in primêre en sekondêre vraagstukke.  Dit is nodig om aan dié vraagstukke aandag te 

gee sodat verstaan kan word waarom metropolitaanse gebiede en owerhede nie na 

willekeur geskep kan word nie.  In die volgende hoofstukke is die basiese operasionele 

raamwerk waarbinne die STMM funksioneer, uiteengesit.  Al hierdie aangeleenthede 

beïnvloed die uiteindelike rol wat die STMM gaan vervul. 

 

In hoofstuk vier word 'n oorsig verskaf van die proses waardeur plaaslike regering in 

Suid-Afrika getransformeer het (wat verorden is om uitdrukking te verleen aan die 

totstandkoming van Kategorie A-munisipaliteite, die voorloper van metropolitaanse 

munisipaliteite, soos vervat in die 1996-Grondwet).  Daar word ook 'n oorsigtelike 

uiteensetting van die algemene toepassingsbepalings van verbandhoudende wetgewing 

gedoen om onder meer te bepaal wat die aard van die inligting is wat ingevolge 

wetgewing vasgelê is.  Die ontwikkeling van metropolitaanse munisipaliteite en die 

totstandkoming van die STMM, asook die verloop van die gebeure tydens die 

inhuldigings- (eerste) vergadering van die STMM, die Burgemeesters-Uitvoerende 

stelsel, asook komitees om die Uitvoerende Burgemeester by te staan, word ook in die 

hoofstuk vervat.  Dié hoofstuk gee ook 'n uiteensetting van die STMM se 

organisatoriese struktuur by wyse van skematiese voorstellings. 

 

Personeelaangeleenthede en die gepaardgaande organisatoriese strukture word in 

hoofstuk vyf bespreek, met spesifieke verwysing na die rolle en verantwoordelikhede 

van die Afdelingsbestuurders en die Administratiewe Eenheidsbestuurders, personeel 

en organisatoriese reëlings vanaf 1 Julie 2001, die migrasie- en plasingsbeleid en 

laastens die prestasiebestuurstelsel. 
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Hierna volg 'n toeligting in hoofstuk ses van die verskillende elemente verbonde aan 

die STMM se finansiële aangeleenthede en aspekte soos die gekonsolideerde 

2000/2001-begroting, die 2001/2002-begroting, die 2002/2003-begroting asook die 

skuldlas van munisipaliteite word aangetoon. 

 

Geïntegreerde ontwikkelingsbeplanning word in hoofstuk sewe behandel.  Verwante 

aangeleenthede, soos die wetlike vereistes, kernelemente, deelname, die Tshwane 

Geïntegreerde Ontwikkelingbeplanningsprosesplan, die Tshwane 2020 Geïntegreerde 

Ontwikkelingsplan en diensdeling tussen munisipaliteite word eweneens onder die loep 

geneem. 

 

Teen die agtergrond van die nuwe grondwetlike mandaat staan deelname en 

verantwoordingspligtigheid sentraal tot die transformasie van plaaslike regering.  In 

hoofstuk agt word openbare deelname en wykskomitees beskryf.  Die hoofstuk beskryf 

ook die rol van raadslede en aangeleenthede soos kommunikasiekanale en die werking 

van wykskomitees. 

 

Hoofstuk nege bevat 'n samevatting van hoofstukke twee tot agt.  Vooruitsigte word 

gemaak op grond van inligting wat na vore gekom het uit voorafgaande hoofstukke. 
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HOOFSTUK TWEE 
 

AARD VAN DIE METROPOLIS AS ‘N VERSKYNSEL IN 
METROPOLITAANSE REGERING EN ADMINISTRASIE 

 

2.1 INLEIDING 
 

Die doelwit van hierdie hoofstuk is om die aard van die metropolis as 'n verskynsel in 

metropolitaanse regering en administrasie, wat in die daaropvolgende hoofstukke as 

objek van hierdie studie toegelig word, as 'n veranderlike te isoleer wat bepaal wat 'n 

metropolitaanse munisipaliteit is en hoe dit funksioneer. 

 

In die inleidende hoofstuk is dit gestel dat daar tans heelwat verwarring oor die 

metropolitaanse verskynsel in die algemeen in Suid-Afrika bestaan.  Hierdie verwarring 

word verder vergroot deurdat besprekings oor hierdie verskynsel in die jongste tyd 

heelwat toegeneem het sedert die totstandkoming van metropolitaanse munisipaliteite 

en deelnemers tot die debat toetree, sonder om behoorlik ag te slaan op die werklike 

betekenis en inhoud daarvan en sy komponente.  

 

Om in die doelwitte van die hoofstuk te slaag, verskaf dit as agtergrond tot die 

spesifieke samestelling en funksionering van die STMM wat in latere hoofstukke 

toegelig word, 'n beskrywing van die metropolis as 'n verskynsel in metropolitaanse 

regering asook bepaalde ontwikkelings van hierdie verskynsel wat in die praktyk 

plaasgevind het.  Die temas wat ter sprake kom, is: 

 

• die ontstaan van metropolitaanse gebiede; 

• dorpstigting en verstedeliking; 

• stedelike groei; en 
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• die ontwikkeling van metropolitaanse gebiede (wat die begrippe soos die 

metropool, metropolitaanse gebied, metropolitaanse streek en metro-

politaanse owerheid, bepalende faktore, kenmerke en gebrek aan 

alternatiewe  vir metropolitaanse ontwikkeling insluit). 

 

Voorts word ook aandag gegee aan die aard en omvang van metropolitaanse regering 

en administrasie deur te kyk na die federale stelsel (tweevlak-stelsel), die uniale stelsel 

(enkelvlak-stelsel) en spesiale owerheidstelsels.  Die funksies van plaaslike owerhede 

in metropolitaanse gebiede word ook kortliks aangedui, aangesien die metropolitaanse 

munisipaliteite binne hierdie milieu funksioneer.  

 

'n Verdere doelwit met die hoofstuk is om die eiesoortige metropolitaanse stelsels te 

beskryf en 'n vergelyking te tref tussen sodanige stelsels.  'n Vergelykende studie is 

noodsaaklik ten einde te kan bepaal watter stelsel onder bepaalde omstandighede die 

voordeligste vir 'n gemeenskap kan wees.  Besondere aandag word gegee aan die 

metropolitaanse tweevlak-stelsel, die metropolitaanse enkelvlak-stelsel en aan 'n 

vergelyking tussen die enkelnodale metropolis en die multinodale metropolis.  Vir 

verdere toeligting om metropolitaanse munisipaliteite te kontekstualiseer is die 

metropolitaanse owerheid van Londen kortliks bespreek.  Enkele kernvraagstukke 

naamlik sentralisasie en desentralisasie binne die konteks van metropolitaanse regering 

is ook laastens aangeroer. 

 

2.2 ONTSTAAN VAN METROPOLITAANSE GEBIEDE 
 

‘n Metropolitaanse gemeenskap kan uit ‘n verskeidenheid oogpunte benader of beskou 

word, byvoorbeeld as ‘n versameling mense en instellings wat met mekaar in 

wisselwerking verkeer, of as ‘n ekonomiese entiteit wat produkte lewer en verbruik.  Dit 

kan ook beskou word as geïntegreerde woonbuurtes met eie plaaslike regerings, of as 

‘n plek of area waar die oorgrote meerderheid van die land se bevolking gekonsentreer 

is (Kyk na Bollens & Schmandt 1982:150 en Gildenhuys 1997a:vii,3). 
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Vir sommige persone is metropolitaanse gemeenskappe sentrums van ontwikkeling en 

kulturele groei.  Ander persone plaas klem op die sosiale aspekte, of ekonomiese groei 

of verval, terwyl sommige kosmopoliete in die regeringsvorme in sodanige 

gemeenskappe belang stel.  Ongeag die oogpunt waaruit metropolitaanse 

gemeenskappe benader word, daar word aanvaar dat dit ‘n netwerk sosiale 

verhoudinge binne ‘n spesifieke geografiese area behels.  ‘n Metropolitaanse gebied 

sluit voorstede, woonbuurtes, en gebiede in met eiesoortige sosiale, etniese en 

ekonomiese eienskappe (Bollens & Schmandt 1982: 150 en Buck et al. 2003:72). 

 

Metropolitaanse gebiede ontstaan wanneer aangrensende plaaslike owerhede in nouer 

kontak met mekaar kom.  Dit het tot gevolg dat gemeenskapsbehoeftes verander, en 

hierdie veranderinge kan nie altyd deur individuele owerhede hanteer word nie.  Nuwe 

owerheidsvorme word dan gesoek om vraagstukke op te los.  Metropolitaanse 

owerhede het op hierdie manier ontstaan.  In hierdie hoofstuk word die relatief nuwe 

verskynsel - die metropolis - wat oor die hele wêreld heen aangetref word van naderby 

ontleed deur gevolglik te let op die ontstaan en ontwikkeling van metropolitaanse 

gebiede. 

 
2.2.1 DORPSTIGTING EN VERSTEDELIKING 
 
Die ontstaan van metropolitaanse gebiede word altyd deur dorpstigting voorafgegaan.  

Mense verhuis om verskeie redes uit landelike gebiede na dorpe, en so gebeur dit dat 

dorpe groei om uiteindelik stede te word.  Daar word verder kortliks ingegaan op die 

begrippe dorpstigting en verstedeliking. 
 

2.2.1.1 Dorpstigting 
 

Cloete (1971:1-26) verduidelik wat onder die begrip 'dorpstigting' verstaan word.  Sodra 

'n stuk onbewoonde grond vir digte bewoning afgesonder word, ontstaan 'n 

verstedelikte gebied.  Die betrokke stuk grond word opgemeet om eenhede te verkry 

waarop individue of families kan woon.  Woonerwe, en eenhede wat as 



 

 

27

kommunikasiestroke kan dien, dit wil sê strate, word daargestel en sodoende vind 

dorpstigting plaas.  Die toename in die getal woonhuise op die afgemete eenhede 

(erwe) lei daartoe dat daar aanvanklik 'n gehug en mettertyd 'n dorp ontstaan, en indien 

die bevolkingsgetalle toeneem, uiteindelik 'n stad.  Wanneer die betrokke verstedelikte 

gebied, hetsy gehug, dorp of stad, 'n eie raad en eie amptenary verkry, word daarna 

verwys as 'n munisipaliteit. 

 

Dorpstigting verwys inderdaad slegs na die proses van opmeet van onbewoonde grond 

in erwe, parke en strate.  Dit is eers nadat die grond verkoop is, geboue opgerig is en 

mense in die geboue woon dat 'n dorp ontstaan.  Dit is ook eers wanneer genoemde 

omstandighede bereik is dat die noodsaaklikheid vir 'n eie raad en eie amptenare 

ontstaan, dat 'n munisipaliteit tot stand kom en dat oor 'n naam vir die munisipaliteit 

besluit moet word (Kyk na Gildenhuys 1997a:15). 

 

2.2.1.2 Verstedeliking 
 
Die proses van verstedeliking verwys na die toenemende mate waarin mense van 'n 

landelike na 'n stedelike omgewing verhuis.  In die proses is daar 'n aantal fases wat 

onderskei kan word (Vgl. Adlem & Du Pisani 1982: 55-60 en  International Institute of 

Municipal Clerks 1989:17-22 ). 

 

• In die eerste instansie noodsaak bevolkingskonsentrasie op een plek die 

stigting van dorpe.  (Hierna word na dorpe in hul geheel verwys en nie na 

dorpstigting nie).  

• 'n Tweede fase word onderskei waar die groeikoers van die stedelike gebied 

vanweë landelik-stedelike migrasie dié van die landelike gebied oorskry.  

• In die derde stadium neem die omvang van landelik-stedelike migrasie sulke 

afmetings aan dat dit die natuurlike aanwas van die landelike bevolking 

oorskry, met die gevolg dat die landelike gebied 'n afname in 

bevolkingsgetalle ondervind. 



 

 

28

• In die vierde fase neem die omvang van landelik-stedelike migrasie af, met 

die gevolg dat die migrasie veral op kleiner dorpe toegespits word, wat 

gevolglik die nuwe bron van migrante word.  

• Die vyfde fase omvat die proses waarin daar veranderinge binne die stads- 

of dorpsgrense plaasvind, soos wanneer weg beweeg word van die stads-

kern na die voorstede (suburbia).  

 

Daar is verskeie redes waarom verstedeliking plaasvind ( Vgl. Goodman 1980: 138-142 

en Buck et al. 2003:82-84): 

 

• Eerstens, die vermeerdering van die bevolking.  Daar is nie genoeg 

werkgeleenthede vir die mense in landelike gebiede nie.  

• Tweedens die vervanging van boerderybedrywighede deur industrialisasie. 

• Derdens vind voorstedelike ontwikkeling as gevolg van die mens se 

inherente neiging om ruimte te soek plaas.  'n Voorstad bied nie alleen 

ontvlugting van die gejaagde stadslewe nie, maar verskaf ook aan die mens 

'n landelike atmosfeer. 

• Vierdens die ontginning van grondstowwe soos goud en diamante wat 

destyds tot die ontwikkeling van stede soos Johannesburg en Kimberley 

aanleiding gegee het. 

 

Die ontstaan van stedelike gebiede word dus aan bepaalde faktore, en nie aan die grille 

van individue nie, toegeskryf.  Dit is ook so dat die ingesetenes van dorpe of stede 

slegs gelukkig kan wees as die geboue, strate en parke toereikend is en daar 

bevredigende dienste gelewer word − met ander woorde, indien daar bevredigende 

urbanisme bestaan.  Anders gestel, die stedelike gemeenskap moet tevrede wees met 

die gehalte van die dienste wat gelewer word en die lewenskwaliteit wat dorpe en stede 

bied.  Verstedeliking en urbanisme verskil van mekaar.  Verstedeliking vir die doel-

eindes van hierdie verhandeling beteken die saamtrek en saamwoon van mense in 

afgebakende gebiede waar urbanisme op sy beurt dui op die lewenskwaliteit van mense 

in stedelike gebiede (Goodman 1980: 66).  
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Die feit dat mense na dorpe en stede 'immigreer' beteken nie dat 'n dorp of stad in een 

enkele stadium ontwikkel of dat die proses ooit voltooi is nie.  Dorpe en stede groei en 

verander, dit wil sê, ontwikkel voortdurend, metafories gestel net soos 'n lewende 

organisme. 

 

2.2.2 STEDELIKE GROEI 
 
Die feit dat stede groei, word aan verskeie faktore toegeskryf.  Van hierdie faktore word 

kortliks aangestip (Vgl. Viljoen 1991:3-4 en Buck et al. 2003:125-130). 

 

2.2.2.1 Effektiewe landbousisteem 
 

Alvorens stede kan groei, moet daar ‘n effektiewe landbousisteem wees.  Dit is 

noodsaaklik sodat stedelike gebiede van genoeg landbouprodukte voorsien kan word. 

 
2.2.2.2 Tegnologiese ontwikkeling 
 

Ontwikkeling op tegnologiese gebied gee daartoe aanleiding dat stede groei.  Namate 

industrieë komplekser word, vind werk- en produkverdeling plaas, wat die skepping van 

industrieë tot gevolg het. 

 

Hierdie nuwe industrieë skep weer ‘n behoefte aan nog nywerhede, wat stedelike groei 

stimuleer. 

 

2.2.2.3 Effektiewe vervoerstelsels 
 
‘n Effektiewe vervoernetwerk is noodsaaklik om grondstowwe na die stede te bring, en 

om vervaardigde produkte na die markte te vervoer.  ‘n Stad kan slegs groei indien dit 

oor ‘n vervoernetwerk beskik wat groot getalle mense van hul huise na hul werkplekke 
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kan vervoer.  Die verbetering van stedelike vervoernetwerke (spoor-, lug- en pad-

vervoer) stimuleer ook stedelike groei. 

 
2.2.2.4 Demografiese en sosiale faktore 
 

Tot laat in die negentiende eeu het die inwonertal van stede gedaal eerder as gegroei.  

Die sterftesyfer was groter as die geboortesyfer maar beter mediese dienste en die 

verbetering van sanitêre geriewe tydens die twintigste eeu het egter ‘n ommekeer in 

hierdie tendens teweeggebring.  Huidiglik oortref die stedelike geboortesyfer die 

sterftesyfer en deur hierdie natuurlike aanwas tesame met verstedeliking word stedelike 

groei aldus verseker. 

 

2.2.2.5 Ekonomiese faktore 
 

Ekonomiese groei in die stede trek steeds mense.  Werkgeleenthede in die stede lei nie 

net daartoe dat mense vanaf die platteland immigreer nie, maar dat mense deesdae 

van kleiner stede na groter stede verhuis.  Die kleiner stede word gevolglik ‘n voedings-

bron van die groter stede. 

 

Daar is verskeie ander redes vir stedelike groei.  Van hoofbelang vir die doeleindes van 

hierdie verhandeling is egter die feit dat volgehoue stedelike groei aanleiding gee tot die 

ontstaan van metropolitaanse gebiede. 

 

2.3 ONTWIKKELING VAN METROPOLITAANSE GEBIEDE 
 

Elke stad of dorp is uniek, maar het tog bepaalde ooreenkomste met alle ander stede 

en dorpe, byvoorbeeld die lewering van spesifieke dienste.  Sekere dienste moet 

gelewer word, dog die wyse waarop dit gelewer word en die aanvraag daarvoor kan 

verskil van stad tot stad (Vgl. Ismail et al. 1997:61). 
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Die redes vir die ontstaan van ‘n dorp of stad geld ook vir die totstandkoming van ‘n 

metropolis.  Daar is egter in laasgenoemde geval bykomende faktore wat van kardinale 

belang is, byvoorbeeld ekonomiese, maatskaplike, politieke en tegnologiese faktore.  

Ekonomiese bedrywighede beoog primêr om die grootste materiële voorspoed vir ‘n 

stad of dorp se inwoners te verseker.  Maatskaplike bedrywighede is toegespits op die 

sosiale toestande in ‘n gemeenskap soos armoede, werk en werkloosheid, behuising, 

die versorging en opheffing van behoeftiges en die bekamping van euwels.  Politieke 

bedrywighede raak alle eenhede en inwoners van die betrokke stad of dorp.  Politici wat 

deur die inwoners van ‘n stad of dorp verkies word neem besluite namens die kiesers 

en die besluite moet dan deur die kiesers nagekom word.  Politieke sake raak dus die 

gemeenskap as geheel.  Tegnologiese ontwikkeling het veroorsaak dat aspekte soos 

kommunikasie en vervoer nie meer wesenlike probleme is nie.  Inwoners van ‘n stad of 

dorp kan nou oor groot afstande kommunikeer en ook gerieflik van en na hul 

werkplekke reis.  As gevolg van tegnologiese innovasies en ook die 

verstedelikingsproses, wat elders bespreek is, het stede en dorpe gegroei en 

aaneengeskakelde stede en dorpe het mettertyd interafhanklik van mekaar geword met 

interaksie tussen die regerende instansies.  Die gevolg hiervan was dat maatskaplike, 

ekonomiese en politieke bedrywighede toegeneem het.  Daar het ‘n behoefte ontstaan 

aan ‘n oorkoepelende liggaam om gemeenskaplike probleme en dienste te behartig 

sonder om die eie identiteit van die betrokke dorp of stad prys te gee.  Hierdie behoefte 

het aanleiding gegee tot die ontstaan van die metropolitaanse owerheid (Vgl. Viljoen 

1991: 28-40 en Bernstein 1992:75-80). 

 

Metropolitaanse gebiede ontwikkel steeds of kan ontstaan deur konsolidasie, 

amalgamasie of samesmelting van verskillende stede en dorpe, of deurdat een dorp 

ander dorpe of stede annekseer.  Hierdie stappe vereis politieke en moontlik ook 

regstappe.  Daarom word daar veral in die VSA gevind dat ‘n metropolis ‘n regspersoon 

is en dat die wyse van uitbreiding van die metropolis se grondgebied deur wetgewing 

gereël word (Vgl. Greer 1962: 180 en  Bernstein 1992:75-80). 
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Wanneer daar normaalweg van ontwikkeling gepraat word, word gewoonlik slegs na 

groei verwys.  In ‘n sosiologiese konteks word selfs maatskaplike verandering as 

ontwikkeling gesien.  Groei en verandering afsonderlik is egter nie ontwikkeling nie.  

Indien groei en verandering saamgevoeg word en daar interaksie is tussen groei en 

verandering, kan daar eers van ontwikkeling gepraat word.  Ontwikkeling vir die 

doeleindes van hierdie verhandeling is dus verandering tesame met groei.  Indien ‘n 

metropolis dus ontwikkel moet daar verandering en groei in die maatskaplike, 

ekonomiese, en politieke stelsels wees (Kyk na Vosloo 1979). 

 

By die bestudering van metropolitaanse regering en administrasie in die algemeen en 

vir Suid-Afrika in die besonder is dit wenslik dat bepaalde faktore wat 'n 

deurslaggewende invloed op sodanige owerheidstrukture uitoefen, in berekening 

gebring word.  In die volgende afdeling word aandag aan die aard en omvang van die 

metropolitaanse verskynsel geskenk deur bepaalde begrippe soos metropool, 

metropolitaanse gebied, metropolitaanse streek en metropolitaanse owerheid te ontleed 

waardeur spesifieke vereistes vir die bestaan van sodanige verskynsels gestel word en 

aan die hand waarvan hulle geëvalueer en ontleed kan word.  

 

2.3.1 METROPOOL 
 

Die oorspronklike betekenis van die term metropool het sy oorsprong by die Grieke 

gehad vir wie 'n metropool 'moederstad' beteken het.  Dit is ook met die Griekse 

stadstate verbind (Kyk na Viljoen 1991:7-11).  Die resente gebruik van hierdie term het 

egter tot 'n heelwat wyer en losser betekenis gelei.  Die metropool beskik ook nie soos 

'n munisipaliteit oor 'n wettig definieerbare entiteit nie, alhoewel sy grense in 'n mate kan 

saamval met dié van bestaande plaaslike owerhede.  Die terme stad of dorp is 

algemeen bekend en verwys na die totaliteit van aktiwiteite wat in 'n bepaalde 

geografiese gebied aangetref word.  In hierdie verband kan daar verwys word na die 

ekonomiese, politieke, kulturele, ruimtelike, sosiologiese, historiese en talle ander 

aktiwiteite wat deur privaat individue, die private sektor en die openbare sektor in 

sodanige geografiese gebied, te wete die stad of dorp, onderneem moet word.  'n 
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Metropool sou dus verwys na daardie geografiese gebied wat stede en dorpe in 'n 

bepaalde gebied insluit waar sekere 'gebiedsaktiwiteite' plaasvind wat oor die grense 

van bestaande stede en dorpe sny en wat deur private individue, die private sektor en 

die openbare sektor onderneem word.  Die metropool verwys dus na die totaliteit van 

bepaalde 'gebiedsbedrywighede' wat 'n bepaalde gebied as 'n eenheid saamsnoer (Vgl. 

Greer 1962:38 en Bernstein 1992:75-80).  

 

2.3.2 METROPOLITAANSE GEBIED 
 
Goodman (1980) verduidelik dat 'n metropolitaanse gebied 'n verstedelikte gebied is 

wat ekonomies en sosiologies in groot mate geïntegreer is, maar vir politieke 

doeleindes in verskillende owerhede ingedeel word.  So 'n bondige omskrywing dek 

egter net 'n deel van die realiteit.  

 

Benewens die ekonomiese en sosiologiese gemeenskaplikhede wat Goodman (1980) 

aandui, kan daar ook ruimtelike, historiese, kulturele, politieke en konstitusionele 

gemeenskaplikhede in bepaalde gebiede bestaan wat die eiesoortigheid van 

metropolitaanse gebiede benadruk.  Benewens die politieke oorwegings wat aanleiding 

gee tot die daarstelling van afsonderlike plaaslike owerhede binne 'n metropolitaanse 

gebied kan daar ook politieke redes aangevoer word vir die daarstelling van 'n 

metropolitaanse owerheid of gebied.  Daar moet egter beklemtoon word dat 'n 

metropolitaanse gebied nie slegs vir owerheidsdoeleindes geïdentifiseer word nie.  'n 

Metropolitaanse gebied hoef trouens nie oor 'n metropolitaanse owerheid te beskik nie.  

In so 'n gebied kan daar talle bedrywighede geïdentifiseer word  wat weinig met 'n 

owerheid te make het en tog die grense van die metropolitaanse gebied as raamwerk 

vir hulle bedrywighede stel (Vgl. Greer 1962: 78 en Bernstein 1992:75-80).  

 

Een van die tendense van stedelike groei is dat die groeitempo van groter stede en 

dorpe steeds toeneem.  Die verskynsel het ‘n vermenigvuldiger-effek, want namate die 

dorpe en stede groter word, bestaan die neiging dat die groeitempo verder toeneem.  ‘n 

Manifestasie van die tendens is die ontstaan van metropolitaanse gebiede waar ‘n 
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kernmunisipaliteit (of ‘n moedermunisipaliteit) met aangrensende munisipaliteite 

aanmekaargekoppel raak (Vgl. Vosloo 1979:55 en Cameron 1999:18).  

 

Metropolitaanse gebiede ontstaan, soos genoem, as gevolg van stedelike uitbreiding 

wat op twee wyses geskied (Vgl. Robson 1954: 25-32, 98-105 en Thorns 2002:82), 

naamlik ‘n konsentriese uitbreiding vanaf ‘n kern of enkele sentrum, of ‘n 

aanmekaargroei van twee of meer stedelike komplekse.  (Konsentriese uitbreiding 

veronderstel nie dat die uitbreiding ewewydig in alle rigtings vanaf ‘n kern plaasvind nie, 

maar eerder dat daar ‘n sentrale groeipunt is en dat uitbreiding vanaf die kernpunt 

plaasvind.) Die metropolis wat op een of ‘n kombinasie van die twee wyses ontstaan, 

word dikwels deur ‘n aantal plaaslike owerhede elk met ‘n eie status en bevoegdheid 

regeer, en bestaan soms naas mekaar as botsende entiteite. 

 

Die begrip 'metropolitaanse gebied' verwys dus na ‘n verstedelikte gebied met die 

volgende kenmerke (Roux 1965: 30;  Thorns 2002:86): 

 

• Dit bestaan uit meer as een stedelike entiteit. 

• Dit is in so ‘n mate geografies aaneenlopend asook ekonomies en sosiaal 

gemeenskaplik dat daar ‘n behoefte aan ‘n bestuurseenheid bestaan vir die 

verrigting of lewering van een of meer lokaliteitsgebonde dienste in die hele 

gebied. 

 

'n Metropolitaanse gebied, net soos 'n munisipaliteit (geografiese en jurisdiksionele 

grense van 'n plaaslike owerheid), verwys na die totaliteit van bedrywighede wat in 'n 

bepaalde gebied voorkom en wat deur individue in hulle persoonlike hoedanighede, 

deur die private sektor en deur die owerheidsektor onderneem word.  Laasgenoemde 

staan in sodanige metropolitaanse gebied as die 'metropool' bekend.  So kan daar ook 

binne munisipale grense 'n verskeidenheid bedrywighede en verskynsels geïdentifiseer 

word wat deur verskillende individue en instellings onderneem word en wat in sy 

totaliteit as die stad of dorp bekend staan (Vgl. Vosloo 1979:78-84 en Kruger 1992:11-

12).  
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Uit die voorafgaande uiteensetting kan dus afgelei word dat sodanige gebiede, vir sover 

dit die lewering van een of meer geïdentifiseerde lokaliteitsgebonde dienste betref, ‘n 

territoriale eenheid vir plaaslike regering en administrasie behoort te vorm.  Hierdie 

gesentraliseerde vorm van regering en administrasie in metropolitaanse gebiede verwys 

dus breedweg na wat algemeen as ‘n metropolitaanse regering en administrasie 

bekend staan. 

 
2.3.3 METROPOLITAANSE STREEK 
 

Verskillende metropolitaanse gebiede kan op grond van hulle noue skakeling onderling 

in 'n groter eenheid, te wete 'n metropolitaanse streek, begin saamgroei.  In so 'n geval 

behoort daar eerder verwys te word na die ontwikkeling van 'n metropolitaanse streek 

wat sy ontstaan te danke het aan die ontwikkeling en selfs aaneengroei van 

metropolitaanse gebiede binne 'n bepaalde streek.  So 'n metropolitaanse streek kan 

egter oor die lang termyn aangevul word deur groei en ontwikkeling in verdere 

nabygeleë gebiede wat by die streek ingeskakel kan word wat 'n raamwerk bied vir die 

ontwikkeling van 'n toekomstige megapolis (Vgl. Vosloo 1979:122 en Thorns 2002:92).  

 

Die proses van desentralisasie binne die Kanadese federasie is 'n voorbeeld van 

munisipaliteite en groot stede wat onder druk geplaas is om saam te smelt sodat 

behoeftige dele van die groot stede verligting kry vanaf die gegoede dele om die kostes 

te dra van munisipale dienste.  'n Poging is aangewend om groot Kanadese stede met 

hul voorstede saam te smelt, veral in Nova Scotia, Ouebec en Ontario om 

diensverskaffing gladder te laat verloop en die bestuur meer kostedoeltreffend te maak.  

Hoewel verbeterings in sommige gevalle daaruit gespruit het, het 'n komitee van die 

Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling (OESO) bevind dat  daar 

nog nie betroubare bewyse dat amalgamasie die verlangde resultate behaal het, is nie.  

Teenstanders van die samesmelting beweer selfs dat die herstrukturering groter koste 

meegebring het, armoede in die ylbevolkte noorde of groot stede nie beëindig het nie en 
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in sommige gevalle het inwoners hoër  munisipale belasting betaal aan munisipaliteite 

om bykomende dienste te lewer aan dele met kleiner bevolkings (Sake-Beeld 

September 2002:11). 

 

Die groei en ontwikkeling binne bepaalde munisipale gebiede en die behoefte aan 

samewerking deur verskillende individue en instellings van die betrokke munisipaliteite 

lei tot die ontwikkeling van metropolitaanse gebiede en uiteindelike metropolitaanse 

streke.  Indien sodanige groei en ontwikkeling steeds toeneem en verdere 

munisipaliteite toegevoeg word, is die ontstaan en ontwikkeling van 'n megapolis nie 

uitgesluit nie.  

 

2.3.4 METROPOLITAANSE OWERHEID 
 
Soos reeds aangetoon, impliseer die bestaan van 'n metropolitaanse gebied nie 

noodwendig dat daar 'n metropolitaanse owerheid aangetref word nie.  In 'n metro-

politaanse gebied waar doeltreffend voorsien kan word in gemeenskaplike behoeftes 

deur privaat individue in hulle persoonlike hoedanighede (soos byvoorbeeld die gebruik 

van private vervoer) en deur die privaat sektor (private maatskappye wat byvoorbeeld 

pad-, spoor- en lugvervoerdienste vir die metropolitaanse gebied verskaf) behoort die 

bestaansreg van 'n metropolitaanse owerheid met omsigtigheid benader te word 

(Goodall & Sprengel 1975:144).  

 

In die Westerse kapitalistiese state word algemeen aanvaar dat die doel van die 

owerheid moet wees om die algemene welsyn van die gemeenskap te bevorder en dat 

sodanige funksies op ondersteuning en nie op inmenging moet berus nie.  Die doel van 

die owerheid is dus om goedere en dienste te verskaf waardeur die gemeenskap nie 

self in staat gestel word om hulle geestelike en materiële behoeftes te bevredig nie.  So 

'n toedrag van sake kan as ideaal gestel word.  In die praktyk kan dit egter gebeur en 

gebeur dit wel dat die gemeenskap sodanige ondersteunende dienslewering nie as 

voldoende beskou vir die bevordering van hulle welsyn nie, en dit kan owerhede 

noodsaak om in te gryp om direkte dienste, wat normaalweg by die privaat sektor 
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tuishoort, te verskaf.  Die aard en omvang van die behoeftes en begeertes van die 

afsonderlike gemeenskappe behoort dus te bepaal in watter mate owerheidsfunksies 

uitgebrei of ingeperk moet word.  In 'n gemeenskap wat oor voldoende produksiefaktore 

soos arbeid, grondstowwe, kapitaal en ondernemerskap beskik, sal daar noodwendig 

van die owerheid verwag word om hoofsaaklik 'n infrastruktuur en klimaat te skep 

waarbinne die private sektor met sy produksieprosesse kan voortgaan om selfs dienste 

soos vervoer, water- en elektrisiteitsvoorsiening, padbou en talle ander 'tradisionele' 

owerheidsdienste te verskaf.  In die praktyk beskik gemeenskappe egter nie altyd oor 

voldoende produksiefaktore nie en noop dit die owerhede om in te gryp en bepaalde 

dienste te lewer (Kyk na Goodall & Sprengel 1975:150-151).  

 

Binne die voorafgaande raamwerk van die plek en rol van 'n owerheid (ook 'n 

metropolitaanse owerheid) kan dit vir die doeleindes van hierdie hoofstuk (Kyk na 

Hoofstuk een) omskryf word as 'n wetgewende beleidbepalende instelling wat bestaan 

uit politieke ampsbekleërs en uitvoerende instellings waarbinne amptenare uitvoering 

aan die werksaamhede en opdragte van die wetgewende instellings gee.  In hierdie 

verband tree die owerheid deur onderhandelinge op in die versoening van individuele 

en groepkonflikte.  Waar onderhandeling nie slaag nie, kan die owerheid by wyse van 

dwang en sanksie versoening bewerkstellig.  Verder handhaaf die owerheid orde deur 

legitieme gebruik van mag.  Die belangrikste taak van die owerheid is dus om op sosio-

politieke gebied orde in die samelewing te handhaaf.  'n Metropolitaanse owerheid 

verwys dus na daardie owerheid wat in die metropolitaanse gebied konflikterende 

waardevoorkeure in die betrokke metropolitaanse gemeenskap by wyse van 

magsuitoefening of deur manipulasie, oorreding, gesag, en dwang besleg (Buell & 

Brigman 1968:69-78;  Thorns 2002:120-122).  'n Metropolitaanse owerheid sou dus ook 

oor wetgewende en uitvoerende instellings beskik waardeur gelegitimeerde 

magsuitoefening binne die metropolitaanse gebied bewerkstellig kan word.  Die mening 

word gehuldig dat so ‘n metropolitaanse regering ‘n regering is wat oor meer as een 

identifiseerbare plaaslike gemeenskap jurisdiksie voer (Goodman 1980: 185). 
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2.3.5 BEPALENDE FAKTORE EN KENMERKE VAN METROPOLITAANSE 
ONTWIKKELING 

 

Daar is reeds op gewys dat ontwikkeling groei en verandering veronderstel.  Vir ‘n 

ontwikkelende metropolitaanse gebied moet daar dus verandering in byvoorbeeld die 

omvang van die lewering van dienste wees en ‘n toename of uitbreiding in die aard 

daarvan.  Die grondgebied van ‘n metropolis kan byvoorbeeld groei, dit wil sê groter 

word, deur anneksasie en/of amalgamasie van aangrensende munisipale gebiede.  

Grondgebiede kan ook geïnkorporeer word of konsolidasie van die grondgebied kan 

plaasvind. 

 

Die faktore wat bepaal op watter wyse die metropolis sy grondgebied vergroot, is 

moeilik bepaalbaar.  In die VSA is daar streng voorskrifte in wetgewing vervat oor 

hierdie aangeleentheid.  As gevolg van hierdie wetgewing is ‘n munisipaliteit en ook ‘n 

metropolis ‘n regsentiteit en nie ‘n suiwer enkelvoudige sosiologiese eenheid nie.  Daar 

word dus algemeen bevind dat die funksies van die metropolis, en dié van die 

munisipale eenhede duidelik omskryf is in die wetgewing.  In hierdie bespreking word 

hoofsaaklik verwys na die metropolitaanse gebiede waar die tweevlak- of federale 

regeringstelsel aangetref word.  Waar daar nie outonome munisipale eenhede (bv. 

enkeldoelinstellings) binne die metropolis (of metropool) aangetref word nie, is die 

posisie eenvoudiger en skep nie dieselfde probleme as wat binne ‘n federale stelsel 

aangetref word nie.  Hierdie stelsel staan bekend as die uniale stelsel (Vgl. Robson & 

Regan 1972: 36;  Cameron 1999;  Sharpe 1995). 

 

As ons die stedelike gebiede as voorbeeld neem is een van die faktore wat bepaal op 

watter wyse ‘n metropolis verander, die verskuiwing van die inwoners vanaf die 

stadskern na die voorstede.  Dit gebeur ook dikwels dat migrasie vanaf die platteland na 

die stede plaasvind.  In albei gevalle vestig mense hulle in gebiede of voorstede 

waartoe hulle aangetrokke voel en waar hulle woonplek kan bekostig. 
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Bepaalde ander aspekte oefen ook ‘n invloed op mense se keuse van ‘n woongebied uit 

(Buell & Brigman 1968: 62-63;  Jordan & Duvell 2002:101-120): 

 

• Landelike tradisie.  Vir talle mense is die aantreklikheid van verblyf in ‘n 

voorstad moontlik daarin geleë dat dit hulle die geleentheid bied om weer 

eens deel te hê aan die voordele van die lewe op die platteland.  Die voorstad 

word gesien as ‘n relatief klein plattelandse gemeenskap; groen gras skep ‘n 

plaasatmosfeer in teenstelling met ‘n betonoerwoud en geplaveide 

sypaadjies. 

• Stadsontvlugting.  Sommige mense verhuis na die voorstede bloot om te 

ontvlug aan daardie omstandighede waaraan hulle in die stede blootgestel 

word en waarvan hulle nie hou nie, soos onder meer die hoër voorkoms van 

misdaad. 

• Soektog na beter skole.  In die soektog na geskikte opvoedkundige fasiliteite 

trek gesinne dikwels na die voorstede.  ‘n Besluit oor watter voorstad die 

geskikste sal wees hang saam met die aard van die fasiliteite waarna gesoek 

word, en selfs van hoe hoog die opvoedkundige instelling aangeskryf staan. 

• Huiseienaarskap as lokmiddel.  Talle mense skryf die besit van ‘n eie huis 

hoog aan.  Aangesien dit in ontwikkelende voorstede soms redelik maklik is 

om ‘n eie huis te bekom, beweeg gesinne na die voorstede. 

• Rol van die sentrale owerheid.  In ‘n poging om huiseienaarskap te bevorder, 

bied die sentrale owerheid soms aantreklike skemas, byvoorbeeld die reëling 

dat hoër rentekoerse betaal word op spaarrekeninge wat spesifiek vir 

behuisingsdoeleindes geopen word. 

• Verbeterde vervoermiddele.  Die bou van snelweë en die verbetering van 

openbare vervoermiddels soos treine en busse beïnvloed die verblyfpatroon 

van mense.  Daar ontstaan ‘n neiging om nie in die stad te woon nie, maar 

liefs in ‘n voorstad.  Die neiging word verder positief beïnvloed deur die 

oprigting van winkelsentra in die voorstede wat dit vir die voorstadbewoner 

onnodig maak om sy inkopies in die stad te doen (Kyk ook na Thorns 

2002:128). 
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Vestigingspatrone gee aan voorstede ‘n bepaalde karakter.  Dié ontwikkeling wat 

plaasvind, kan weer aanleiding gee tot die totstandkoming van ‘n nuwe munisipale 

eenheid (voorstad) binne die metropolis.  In hierdie stadium moet daar gemeld word dat 

munisipale eenhede vir ‘n metropolis eendoelig en meerdoelig kan wees, veral in 

Amerikaanse en Kanadese konteks.  Daarom word daar na ‘n munisipale eenheid 

verwys en nie net na ‘n munisipaliteit nie.  Net soos ‘n munisipale eenheid sy eie 

kenmerke of uniekheid het, het die metropolis ook eie kenmerke en uniekheid.  Hierdie 

uniekheid van die munisipale eenhede binne die metropolis, en van die metropolis self, 

bring meer besondere probleme mee met unieke interaksie en selfs interafhanklikheid 

tussen die besondere eenhede per se en die metropolis en die munisipale eenhede.  

Hierdie interaksie en interafhanklikheid is inherent aan ontwikkeling.  Interaksie en 

interafhanklikheid word ook beskou as ‘n belangrike onderdeel in die regering en 

administrasie van ‘n metropolis (Kyk ook na Thorns 2002:130). 

 

2.3.6 GEBREK AAN ALTERNATIEWE VIR METROPOLITAANSE ONTWIK-
KELING  

 

Metropolitaanse ontwikkeling skep besondere probleme, nie net vir die metropolitaanse 

gebiede en munisipale eenhede nie maar ook vir die sentrale owerhede.  Om beson-

dere en eiesoortige probleme die hoof te bied, is daar veral in die VSA verskeie 

ondersoeke na metropolitaanse vraagstukke onderneem.  In dié ondersoeke is kriteria 

vasgestel vir byvoorbeeld die bevolkingsyfer van ‘n bepaalde gebied voordat die gebied 

as ‘n metropolitaanse gebied beskou kan word.  Kriteria is ook vasgestel oor hoe 

grondgebied byvoorbeeld vergroot kan word.  In al die ondersoeke is oordrewe klem op 

onafhanklikheid van die munisipale eenhede binne die metropolitaanse gebied gelê 

(Buck et al. 2003:150).  Hierdie onafhanklikheid of outonomie het aanleiding gegee tot 

die tweevlak-plaaslike owerheidsregeringstelsel (federale stelsel).  In sommige van die 

ondersoeke is daar pertinent aanbeveel dat dit tot voordeel van die inwoners van die 

metropolitaanse gebied sal wees indien ‘n uniale stelsel gebruik word, dit wil sê een 

owerheidstelsel vir die hele metropolitaanse gebied.  Dit blyk egter dat inwoners van ‘n 
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metropolis nie van ‘n uniale stelsel hou nie.  Dit blyk verder ook dat ondersoeke na die 

probleme binne die metropolis tot dusver geen alternatiewe oplossings vir bestaande 

vraagstukke kan vind nie.  Met die ontwikkeling van stads- en streeksbeplanning en die 

gepaardgaande interaksie tussen die relevante dissiplines kan daar moontlik 

alternatiewe gevind word vir metropolitaanse vraagstukke en ontwikkeling (Vgl. Bisch & 

Ostrom 1973:58 en Bollens & Schmandt 1982:78 en Horan 1977:114-118 en Buck et al. 

2003:160-165). 

 

Daar sal egter gepoog moet word om te leer uit foute wat in die verlede gemaak is en 

nie daarop voort te bou nie. 

 

2.4 AARD EN OMVANG VAN METROPOLITAANSE REGERING EN 
ADMINISTRASIE 

 

Die belangrikste fokuspunte in metropolitaanse regering en administrasie is die groot 

getal outonome munisipale eenhede wat binne ‘n metropolis funksioneer. 

 

Elke eenheid het ‘n eie verkose raad met ‘n eie amptenary.  As gevolg van die groot 

getal plaaslike eenhede binne ‘n metropolis kan duplikasie en oorvleueling van 

werksaamhede plaasvind.  Hierdie toedrag van sake lê ‘n bykomstige finansiële las op 

die inwoners van die onderskeie munisipale gebiede.  Dit is dan ook om hierdie rede dat 

‘n uniale regeringsvorm vir metropolitaanse gebiede aanbeveel word, dog nie aanvaar 

wil word deur die inwoners van ‘n metropolis nie.  Billikheidshalwe moet genoem word 

dat daar net enkele metropolitaanse gebiede in die VSA is wat wel ‘n uniale 

regeringsvorm het, byvoorbeeld New York (Kyk ook na Adrian & Press 1977:52;  Buck 

et al. 2003:168). 

 

In die soeke na ‘n ideale metropolitaanse, plaaslike regeringstelsel kan daar drie 

stelsels onderskei word.  Daar is reeds na twee van die stelsels verwys, te wete die 

uniale stelsel en die federale stelsel.  Daar word ook ‘n derde stelsel aangetref wat 
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bekend is as die spesiale owerheidstelsel.  Al drie stelsels sal vervolgens kortliks 

bespreek word: 

 

2.4.1 FEDERALE STELSEL (TWEEVLAK-REGERINGSTELSEL) 
 
Die federale metropolitaanse stelsel word aangetref waar die onderskeie munisipale 

eenhede binne die metropolitaanse stelsel hulle outonomie behou, maar tog ‘n behoefte 

daaraan het om bepaalde probleme op ‘n geordende wyse op ‘n hoër vlak op te los.  

Die belangrikste probleme waaraan op metropolitaanse vlak aandag gegee word, is 

(Vgl. Goodall & Sprengel 1975: 158-167 en Buck et al. 2003:171-172): 

 

• die verligting van plaaslike belasting 

• die aanpak van grootskaalse ekonomiese projekte 

• beter samewerking tussen regsgebiede (munisipale eenhede) 

• die harmonisering van verwante dienste ter bereiking van gemeenskaplike 

doelwitte 

• besparing ten opsigte van finansies, personeel en grond. 

 

Met die federale stelsel behou elke munisipale eenheid sy eie identiteit en lewer self 

plaaslike dienste.  Dienste wat egter oor die grense van die plaaslike eenheid gaan of 

wat van groot finansiële, maatskaplike en selfs politieke aard is, word deur die metro-

politaanse owerheid behartig.  Die plaaslike eenhede word wel in die metropolitaanse 

owerheid verteenwoordig.  Dit kan dus meebring dat die metropolitaanse owerheid 

basies ‘n koördinerende owerheid is (Adrian & Press 1977: 89 en  Horan 1977;  Buck et 

al. 2003:185). 

 

2.4.2 UNIALE STELSEL (ENKELVLAK-REGERINGSTELSEL) 
 

Die uniale stelsel bestaan nie uit los outonome munisipale eenhede nie.  Die totale 

metropolitaanse gebied vorm ‘n basiese eenheid.  Die rede vir die totstandkoming van 

‘n uniale metropolitaanse owerheid is basies dieselfde as dié vir die federale 
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metropolitaanse owerheid.  Die belangrikste verskil is die samestelling van die owerheid 

self.  Met ander woorde, die uniale metropolitaanse owerheid beheer ‘n enkele groot 

stad.  Alle funksies en dienste word op groot maat gelewer, wat dus spesifieke 

eiesoortige probleme meebring wat nie op die gewone munisipale vlak aangetref word 

nie (Adrian & Press 1977: 96-97;  Van Zyl 1979;  Buck et al. 2003:190). 

 

Volgens Sharpe (1995:18) veroorsaak dié stelsel 'n probleem deurdat dit 'n 

regeringseenheid daarstel wat te groot is om plaaslik te wees, en dit het die potensiaal 

om plaaslike demokrasie te ondermyn.  Dié vorm van regering is eerder die 

uitsondering as die reël, en die bekendstelling daarvan in Suid-Afrika is gebaseer op die 

relatiewe sukses wat dit internasionaal geniet.  Winnipeg, Oslo en meer onlangs 

Toronto is suksesvolle voorbeelde van die 'eenregering-benadering' (Sharpe 1995:18) . 

 

2.4.3 SPESIALE OWERHEIDSTELSEL 
 

Hierdie soort owerhede word gewoonlik deur wetgewing geskep en is dus wettige 

entiteite met ‘n eie begroting en eie bevoegdhede.  Spesiale owerhede word aangetref 

in areas met verskeie soorte regeringstrukture, ook binne uniale en federale 

metropolitaanse owerhede.  Dit beteken dat alhoewel ‘n oorhoofse metropolitaanse 

regering bestaan, verskeie streekdienste deur afsonderlike owerhede verskaf word.  As 

Suid-Afrikaanse voorbeelde kan Rand Water en Eskom genoem word. 

 

Hierdie spesiale owerhede kan dus op metropolitaanse owerheidsvlak geskep word en 

die status van ‘n metropolitaanse eenheid verkry, dog slegs ‘n spesifieke diens lewer.  

Die neiging is egter eerder om spesiale enkeldoel-munisipale eenhede binne bestaande 

metropolitaanse owerhede te skep as om ‘n spesiale metropolitaanse owerheid te skep 

met slegs een spesifieke doelwit, byvoorbeeld vervoerreëlings wat getref word vir 
verskeie aangrensende of nabygeleë dorpe wat verkies om nie in ‘n metropolitaanse 

gebied geïntegreer te word nie (Kyk na Vosloo 1979: 37). 
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2.5 FUNKSIES VAN PLAASLIKE OWERHEDE IN METROPOLI-
TAANSE GEBIEDE 

 

Die funksies wat plaaslike owerhede verrig en die dienste wat gelewer word binne die 

metropolitaanse gebiede verskil nie veel van die funksies en dienste van 'gewone' 

munisipale owerhede buite metropolitaanse gebiede nie.  

 

Aspekte wat egter uitgelig moet word is die verskil in die uitvoering van funksies binne 

metropolitaanse owerhede met ‘n uniale samestelling en dié met ‘n federale 

samestelling. 

 

2.5.1 FUNKSIES IN FEDERALE METROPOLITAANSE GEBIEDE 
 

Waar ‘n metropolitaanse owerheid ‘n federale samestelling het is dit noodsaaklik dat ‘n 

duidelike onderskeid gemaak word oor wie verantwoordelik is vir watter funksies en 

dienste.  Volgens Jordan (Jordan & Duvell 2002:87) word die funksies van die 

metropolitaanse owerheid duidelik deur die Metropolitan Toronto Act, 1953, omskryf.  

Ook die funksies van die samestellende munisipale eenhede binne die metropolis word 

omskryf.  Elke owerheid in Toronto, Kanada weet dus presies vir watter funksies 

verantwoordelikheid aanvaar moet word.  Uit die aard van die saak sal dit nodig wees 

dat koördinasie plaasvind, anders kan dit gebeur dat die metropolitaanse owerheid 

byvoorbeeld ‘n hoofdiens voorsien na ‘n besondere punt, en die betrokke plaaslike 

owerheid wil die proses vanaf ‘n ander punt begin omdat dit geriefliker is.  Chaos kan 

dus maklik ontstaan (Vgl. Caraley 1977: 44-48 en Van Zyl 1979). 

 
Duplikasie van funksies en dienste word ook algemeen aangetref.  Aangesien die 

munisipale eenhede elk die dienste moet lewer waarvoor hulle verantwoordelik is, moet 

elke munisipale eenheid die dienste binne die munisipale gebied lewer.  Neem die 

volgende as voorbeeld: Indien in aanmerking geneem word dat die Birmington 

metropolitaanse gebied uit 23 dorpe en stede bestaan, die Atlanta metropolitaanse 

gebied uit 23 dorpe en stede, die Cincinnati-gebied uit 60 en die New Yorkse 
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metropolitaanse gebied uit 261 munisipale eenhede, dan is dit duidelik waarom 

koördinasie noodsaaklik is en watter omvang duplikasie kan aanneem (Buell & Brigman 

1968: 483; Caraley 1977: 84;  Norris 1997:113-129). 

 

Uit die voorgaande bespreking behoort dit duidelik te wees dat metropolitaanse 

owerhede wat op ‘n federale grondslag saamgestel is anders funksioneer as 

byvoorbeeld 'n 'gewone' munisipale owerheid.  Die probleme wat ondervind word is dus 

ook uniek aan die betrokke metropolitaanse owerheid.  Daar word egter ook ‘n uniale 

samestelling aangetref wat nie dieselfde probleme as die federale samestellings 

oplewer nie. 

 

2.5.2 FUNKSIES IN UNIALE METROPOLITAANSE GEBIEDE 
 
Waar uniale metropolitaanse gebiede aangetref word is daar nie ‘n magdom munisipale 

eenhede met elk ‘n eie outonomie nie.  Die gevolg is dat ‘n uniale metropolitaanse 

owerheid verantwoordelik is vir alle funksies en dienste wat binne die metropolitaanse 

gebied gelewer moet word.  Koördinasie is makliker, duplikasie word tot ‘n minimum 

beperk en daar is aansienlike kostebesparing.  Die nadeel van ‘n uniale metropolitaanse 

owerheid is egter dat die owerheid so groot kan word dat die gehalte van dienste wat 

gelewer word nadelig beïnvloed kan word.  Daar word ook na ‘n uniale metropolitaanse 

owerheid as ‘n stadstaat verwys, soos wat  die geval met New York is (Caraley 

1977:102;  Norris 1997:113-129). 

 

Of ‘n metropolitaanse owerheid nou ‘n uniale of federale samestelling het, die funksies 

wat uitgevoer moet word en die dienste wat gelewer moet word is basies dieselfde as 

wat deur ‘n 'gewone' plaaslike owerheid gelewer moet word.  Probleme wat egter 

ondervind word in die uitvoering van die funksies en die lewering van die dienste is 

uniek aan die bepaalde metropolitaanse gebied.  Uniale en federale metropolitaanse 

owerheidsamestellings bring eiesoortige probleme mee wat binne die konteks van die 

uniale en federale stelsel opgelos moet word.  Die feit is dat die basiese funksies en 
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dienste deur alle plaaslike owerhede voorsien en uitgevoer moet word, ongeag die 

grootte of samestelling van die plaaslike owerheid en van die gebied. 

 

2.6 VERGELYKING TUSSEN METROPOLITAANSE STELSELS 
 

Die soort metropolitaanse stelsel wat deur ‘n bepaalde land gebruik word hang nou 

saam met die spesifieke regeringstelsel wat in die betrokke land van toepassing is.  Die 

twee bekendste metropolitaanse owerheidstelsels is die tweevlak-(federale) en 

enkelvlak- (uniale) stelsels.  Binne die twee genoemde stelsels word ook die nodale 

(groeipunt-) en multinodale metropolitaanse stelsel aangetref.  Sentralisasie en 

desentralisasie van bevoegdhede is ‘n belangrike faktor in die bepaling van die soort 

metropolitaanse stelsel wat ontwikkel word of gaan word.  Alhoewel genoemde stelsels 

en begrippe individueel in hierdie hoofstuk bespreek word moet daar in gedagte gehou 

word dat die stelsel wat gebruik word wel komponente van die ander stelsels kan bevat.  

Die stelsels moet dus nie in isolasie gesien word nie, maar as deel van ‘n geïntegreerde 

geheel. 

 

2.6.1 METROPOLITAANSE TWEEVLAK-STELSEL (FEDERALE STELSEL) 
 

Dié  stelsel is ook bekend as die federale metropolitaanse stelsel, waarna reeds in 

hierdie verhandeling verwys is.  Die federale metropolitaanse stelsel verwys na ‘n 

gebied waarin ‘n metropolitaanse owerheid en ook verskeie munisipale owerhede binne 

die metropolitaanse gebied aangetref word.  Die samestelling van sowel die 

metropolitaanse as die plaaslike owerhede binne die betrokke metropolitaanse stelsel 

skep besondere probleme en is lank reeds ‘n saak wat gereeld bestudeer en ontleed 

word.  Dit blyk dat daar tot op hede nog nie bevredigende oplossings gevind is nie.  

Daar word egter steeds na oplossings gesoek (Vgl. Jordan & Duvell 2002:200-215 en 

Vosloo 1972a en Adrian & Press 1977 en Norris 1997). 

 

In die federale metropolitaanse stelsel word daar basies twee owerheidsvorme 

aangetref.  Die eerste is waar die metropolitaanse owerheid saamgestel is uit 
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onafhanklike verteenwoordigers vanuit die metropolitaanse gebied in sy geheel.  Hierdie 

samestelling impliseer dat die metropolitaanse verteenwoordigers nie direk gemoeid is 

met die onderskeie munisipale eenhede binne die metropolis nie.  Hierdie 

verteenwoordigers kan óf aangestel word deur ‘n hoër owerheid óf kan deur die 

inwoners van die metropolis verkies word.  Munisipale eenhede het met hierdie 

samestelling geen direkte verteenwoordiging wat betref sake wat hulle raak nie.  Konflik 

tussen die metropolitaanse owerheid en die munisipale owerhede kan dus aan die orde 

van die dag wees.  Dit blyk dan ook dat hierdie soort owerheidsamestelling nie 

algemeen aangetref word nie (Vgl. Jordan & Duvell 2002:216-218 en Caraley 1977:68-

93 en Norris 1997). 

 

Die tweede samestelling van die metropolitaanse owerheid is doeltreffender.  Die 

metropolitaanse owerheid word saamgestel uit lede van die onderskeie munisipale 

eenhede.  Hierdie samestelling bring mee dat konflik tot ‘n minimum beperk word en dat 

samewerking tussen die metropolitaanse owerheid en die onderskeie munisipale 

eenhede goed is; so ook die samewerking tussen die onderskeie munisipale owerhede 

onderling. Lede van die metropolitaanse owerheid kan tot die amp verkies word deur en 

vanuit die betrokke plaaslike eenhede of kan deur ‘n hoër owerheid aangestel word 

vanuit die geledere van die betrokke plaaslike eenhede (Fitch 1967:153-169;  Jordan & 

Duvell 2002:220;  Horan 1977). 

  

Die verskil in die twee samestellings kom basies daarop neer dat die lede van die 

metropolitaanse owerheid direkte venteenwoordigers van die munisipale eenhede is of 

dat die lede deur ‘n hoër owerheid in die amp aangestel word. Indien die metropolis 

binne ‘n demokratiese staat funksioneer, sal dit onvanpas wees om die lede van die 

metropolitaanse owerheid aan te stel sonder inagneming van die munisipale eenhede 

binne die metropolis (Vgl. Fitch 1967: 153 en Jordan & Duvell 2002:221). 
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2.6.2 METROPOLITAANSE ENKELVLAK-STELSEL (UNIALE STEL-
SEL) 

 

Dié stelsel is ook bekend as die uniale stelsel.  Die uniale stelsel verwys na die 

metropolitaanse gebiede waar die samestellende munisipale eenhede hulle eie identiteit 

verloor het.  Waar daar wel munisipale eenhede bestaan, is hulle bloot verlengstukke 

van die metropolitaanse owerheid.  Binne die uniale stelsel word dus net een owerheid 

aangetref vir die totale metropolitaanse gebied.  Met die uniale stelsel word verseker dat 

die metropolitaanse gebied as ‘n eenheid ontwikkel en administreer word tot voordeel 

van die hele gemeenskap.  Omdat na die gemeenskap in sy geheel omgesien word, is 

dit so dat die onderskeie samestellende dele van die gemeenskap hul identiteit prysgee.  

Die metropolis raak dus onpersoonlik (Vgl. Caraley 1977:79-86 en Jordan & Duvell 

2002:226-230 en Koopman 2000). 

 

Lede van die metropolitaanse owerheid kan tot die amp verkies word deur die inwoners 

van die metropolis of kan eweneens deur ‘n hoër owerheid aangestel word.  Daar word 

egter algemeen gevind dat lede tot die amp verkies word (Caraley 1977:82). 

 

Voordele van die enkelvlakstelsel bo dié van die tweevlakstelsel in die Suid-Afrikaanse 

konteks, behels onder meer die volgende (Cameron 1999:27; Die Witskrif op Plaaslike 

Regering 1998:Deel D): 

 

• die uitskakeling van gedupliseerde funksies; 

• die fasilitering van herverdeling deur gebruik te maak van 'n eenvormige 

waardasiestelsel; en 

• die erkenning van die ekonomiese en sosiale wisselwerking en diversiteit van 

die metropolitaanse area. 

 

Dit is nie altyd moontlik om te bepaal watter een van die twee stelsels die ideale stelsel 

is nie.  Omstandighede verskil van plek tot plek.  Waar ondersoek na die 
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metropolitaanse stelsels uitgevoer is, is bevind dat meestal aanbeveel word dat die 

tweevlak- (federale) stelsel aanvaar word of behoue bly.  ‘n Ondersoek het bevind dat: 

"The top tier would be an all inclusive area-wide metropolitan government, but it would 

be supplemented by a bottom tier of small governments throughout each metropolitan 

area to better assist neighbourhoods to articulate their different preferences and permit 

the provision of some public goods and services by smaller and more responsive units" 

(Bisch & Ostrom 1973: 12). 

 

2.6.3 ENKELNODALE (GROEIPUNT-) METROPOLIS VERSUS DIE MULTINO-
DALE METROPOLIS 

 
‘n Metropolitaanse gebied bestaan nie net uit een dorp, stad of munisipale eenheid nie.  

‘n Metropolis word saamgestel uit ‘n verskeidenheid dorpe of stede.  Elk van die 

samestellende dorpe of stede het sy eie kern (nodaal) met die gepaardgaande 

voorstede.  Die kern van ‘n stad of dorp word beskou as die basis vir ekonomiese, 

politieke en sosiale bedrywighede.  Dit is so dat ‘n dorp of stad nie ‘n starre konstruksie 

is nie maar eerder ‘n groeiende organisme wat gedurig verander.  Die kern van die stad 

of dorp word byvoorbeeld groter of kleiner, nuwe voorstede ontstaan en kry ‘n 

spesifieke eienskap, byvoorbeeld ‘n nywerheids- of ontspanningsvoorstad.  Hierdie 

verandering en groei is in werklikheid ontwikkeling (Vgl. Jordan & Duvell 2002:232 en 

Adrian & Press 1977:108-122 en Bernstein 1992). 

 

Ontwikkeling gaan gepaard met spesifieke groeipunte.  Nuwe stadskerns of ook nuwe 

voorstede wat ontstaan kan beskou word as groeipunte.  ‘n Groeipunt is dus daardie 

deel van 'n metropolis wat om watter rede ook al tot stand kom en gedurig verander en 

groei, dit wil sê ontwikkel.  Groeipunte wat ontwikkel binne die metropolitaanse gebied 

kan probleme vir die metropolitaanse owerheid veroorsaak.  So kan groeipunte 

byvoorbeeld as ‘n eenheid binne die metropolitaanse gebied ontwikkel maar die 

groeipunte kan ook op ‘n wanordelike wyse ontwikkel, byvoorbeeld aan die buitegrense 

van die metropolis.  Die ontwikkeling van groeipunte hang nou saam met die bepaalde 
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samestelling van die metropolitaanse owerheid (Kyk ook na Mathewson 1970: 227-238 

en Thorns 2002:81). 

 

In ‘n uniale metropolitaanse owerheidstelsel sal groeipunte ontwikkel word wat aanpas 

by die oorhoofse metropolitaanse beplanning.  Hier kan politieke en ekonomiese 

oorwegings deurslaggewend wees.  Die moontlikheid dat ‘n groeipunt 'natuurlik' kan 

ontstaan, is gering.  In ‘n federale metropolitaanse stelsel is die ontstaan en 

ontwikkeling van groeipunte meer gekompliseerd.  Die federale metropolitaanse gebied 

word saamgestel uit verskeie dorpe of stede wat elk ‘n eie owerheid met ‘n eie identiteit 

het wat tot elke prys behoue moet bly - so word daar beweer (Mathewson 1970:224).  

Daar is reeds op gewys dat elke dorp of stad sy eie groeipunte het wat ontwikkel word 

deur die betrokke plaaslike owerheid.  Die metropolitaanse owerheid het dus nie direkte 

beheer oor die ontwikkeling van groeipunte nie.  Groeipunte ontwikkel dus nie op ‘n 

geordende wyse soos gesien uit die oogpunt van die metropolitaanse owerheid nie, 

maar wel georden soos gesien deur die betrokke plaaslike owerheid.  Met ontwikkeling 

van groeipunte, veral in ‘n federale metropolitaanse stelsel, moet altyd gekyk word na 

die verdeling van funksies tussen die metropolitaanse owerheid en die betrokke 

plaaslike eenheid.  Die verdeling van funksies kan moontlik ontwikkeling van ‘n 

groeipunt bevorder, vertraag of selfs verhoed.  As voorbeeld kan ‘n hoofwaterleiding wat 

deur die metropolitaanse owerheid voorsien moet word, geneem word.  Langs ‘n 

bestaande hoofwaterleiding kan ontwikkeling deur die betrokke plaaslike owerheid 

onderneem word.  Indien ‘n hoofwaterleiding na ‘n beoogde groeipunt aangelê moet 

word, kan die metropolitaanse owerheid die ontwikkeling van die groeipunt vertraag en 

selfs verhoed deur nie die hoofleiding te voorsien nie.  Om konflik op hierdie gebied te 

beperk word daar algemeen gebruik gemaak van beplanningskomitees deur die 

metropolitaanse owerheid.  Die ontstaan en ontwikkeling van groeipunte, veral in ‘n 

federale metropolitaanse owerheid, kan verder gekompliseerd raak indien die lede van 

die metropolitaanse owerheid deur ‘n hoër owerheid aangestel is.  Indien die 

aangestelde lede vanuit die plaaslike owerhede aangestel is, is die probleem nie akuut 

nie maar tog wesentlik.  Indien die aanstelling egter van buite die plaaslike owerhede 
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geskied, kan die probleem akuut raak en die ontwikkeling van groeipunte laat verstar 

(Mathewson 1970:242-253;  Jordan & Duvell 2002:238;  Thorns 2002:88). 

 

2.7 METROPOLITAANSE OWERHEID VAN LONDEN 
 

Aangesien die tweevlak-stelsel die algemeenste aangetref word, is dit wenslik vir 

doeleindes van hierdie studie om die betrokke stelsel van naderby te ontleed.  Vir dié 

doel word Londen as voorbeeld gebruik.  (Ofskoon die Greater London Council in 1986 

weens party politieke oorwegings deur die Parlement ontbind is, kan die 

metropolitaanse stelsel soos dit bestaan het steeds as ‘n nuttige voorbeeld dien). 

 

Die stad Londen (die Londense metropolitaanse gebied) het van die tweevlak-

owerheidstelsel gebruik gemaak.  Die metropolitaanse owerheid was saamgestel uit 33 

outonome munisipale eenhede.  Elk van die eenhede het ‘n eie naam, maar die 

metropolitaanse gebied was bekend as Groter Londen (Greater London) (Caraley 

1977:90-91).  Die samestelling van die metropolitaanse owerheid en die samestellende 

eenhede het soos volg daaruit gesien: 

 

Die metropolitaanse owerheid was ‘n raad wat saamgestel was uit raadslede en senior 

raadslede (councillors and aldermen).  Die samestellende eenhede het ook dieselfde 

samestelling gehad.  Raadslede is vir ‘n tydperk van drie jaar verkies en die senior 

raadslede vir ‘n tydperk van ses jaar.  Senior raadslede is uit die geledere van gewone 

raadslede verkies en gewone raadslede is deur die kiesers verkies.  Die raadslede en 

senior raadslede het elk hul eie vergadersaal gehad en het ook hul eie voorsitter gekies.  

Die amp van senior raadslid is as ‘n hoë amp beskou en is ook as ‘n besondere eer 

beskou om tot die amp verkies te word.  Raadslede van die metropolitaanse owerheid 

en die samestellende eenhede kon in albei die owerhede dien.  Dit is egter nie 

algemeen aangetref nie.  Die inwoners van ‘n bepaalde eenheid het hul eie raadslede 

verkies terwyl die inwoners van die metropolitaanse gebied weer raadslede vir die 

metropolitaanse owerheid verkies het (Caraley 1977:98). 
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Dit is interessant om daarop te let dat Londen tans besig is om na 'n burgemeesters-

uitvoerende stelsel te beweeg.  Groot stede huisves dikwels diverse sterk plaaslike, 

nasionale en globale belangegroepe wat eise aan die uitvoerende amp stel.  'n 

Charismatiese uitvoerende burgemeester kan 'n belangrike rol speel om sakevertroue in 

te boesem en voordelige verhoudings tussen die raad en verskillende belangegroepe te 

bou (Kyk na Hoofstuk vier waar die burgemeesters-uitvoerende stelsel in die STMM 

onder die loep geneem word). 

 

Die munisipale funksies wat uitgevoer moes word, is duidelik verdeel tussen die 

metropolitaanse owerheid en die samestellende eenhede.  Daar kan egter nie met 

sekerheid bepaal word of die funksieverdeling geskied het aan die hand van ‘n 

konstitusie, deur onderlinge ooreenkoms, deur kontrakte of deur ‘n konglomoraat van 

gewone wette nie, maar daar was wel ‘n duidelike afbakening van funksies gewees 

(Caraley 1977:106;  London 1997). 

 

Die middestad van Londen is bekend as die City of London en was een vierkante myl 

groot.  Die City of London was een van die samestellende eenhede van die 

metropolitaanse owerheid.  Die eenheid is egter oud en dagteken al uit die Middeleeue.  

Raadslede word gewone raadslede (common council men) genoem en dan is daar ook 

senior raadslede (aldermen).  Raadslede word jaarliks verkies.  As gevolg van die 

oppervlakte en klein inwonertal van die City of London is daar eintlik geen bestaansreg 

vir die eenheid binne die groter metropolis nie.  Die eenheid word egter behou as 

gevolg van die ryke tradisies wat opgebou is.  Die behoud van hierdie samestellende 

eenheid is dus hoofsaaklik histories van aard (Caraley 1977:179-180). 

 

Die metropolitaanse stelsel soos dit in Groter Londen aangetref is, het ietwat van ander 

stede wat ook ‘n tweevlak-stelsel gebruik verskil.  Die verskil was egter beperk tot die 

twee huise, die raadslede en senior raadslede, wat nie ‘n algemene verskynsel is nie.  

Dit is dan ook om hierdie rede dat Groter Londen as voorbeeld gebruik is (Caraley 

1977:181-182;  London 1997). 
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2.8 SENTRALISASIE EN DESENTRALISASIE 
 

Sentralisasie en desentralisasie is binne die konteks van metropolitaanse regering en 

administrasie belangrik.  Sentralisasie en desentralisasie skep ook verskeie probleme 

wat eiesoortig is aan die owerheidsvorm waarbinne gedesentraliseer of gesentraliseer 

word - in hierdie geval die metropolitaanse owerheid.  In hierdie verband kan ten 

opsigte van sentralisasie en desentralisasie byvoorbeeld ‘n vergelyk getref word soos 

dit toepassing vind binne ‘n uniale en federale owerheidstelsel. 

 

Daar is reeds op gewys dat ‘n metropolis saamgestel is uit verskeie dorpe en stede en 

dat die federale owerheidstelsel verkies word bo die uniale owerheidstelsel.  As 

argument vir hierdie verskynsel word aangevoer dat munisipale owerhede op hierdie 

wyse nader aan die gemeenskap beweeg en dus beter vertroud is met die behoeftes 

van die gemeenskap.  In die uniale owerheidstelsel word die teenoorgestelde aangetref.  

Werksaamhede word gesentraliseer en ‘n onpersoonlike struktuur word dus geskep.  In 

‘n poging om hierdie onpersoonlikheid uit te skakel, word van die funksies van die 

metropolitaanse owerheid gedesentraliseer - ‘n poging dus om nouer kontak met die 

gemeenskap te bewerkstellig. 

 

Desentralisasie binne ‘n metropolis word in verskeie gedaantes aangetref, byvoorbeeld 

bevoegdheid om óf direkte uitvoerende funksies uit te oefen óf om slegs advies te gee 

oor bepaalde vraagstukke.  ‘n Uniale owerheidstelsel kan onder spesifieke 

omstandighede beskou word as ‘n voorbeeld van desentralisasie met uitvoerende 

bevoegdhede.  Die metropolitaanse owerheid is die gesentraliseerde owerheid en die 

nie-outonome munisipale eenhede is die gedesentraliseerde eenhede met beperkte 

uitvoerende magte.  Die gedesentraliseerde eenhede kan egter ook van adviesliggame 

gebruik maak, wat neerkom op verdere beperkte desentralisasie van bevoegdhede.  In 

‘n uniale owerheidstelsel word gewoonlik nie gedesentraliseerde eenhede met 

uitvoerende bevoegdhede aangetref nie.  In hierdie owerheidstelsel word hoofsaaklik 

adviserende eenhede aangetref.  Die adviserende eenhede kan bekend staan as komi-

tees en ook as adviesrade.  Daar kan selfs ‘n fynere verdeling gemaak word, byvoor-
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beeld ‘n politieke adviesraad, ‘n administratiewe adviesraad en ook ‘n funksionele (bv. 

‘n ingenieurs-) adviesraad.  Hierdie adviesrade of komitees word gewoonlik gekoppel 

aan ‘n bepaalde geografiese gebied, byvoorbeeld ‘n dorp, stad of selfs ‘n voorstad 

(Mathewson 1970: 108-117;  Thorns 2002:98). 

 

Die lewensvatbaarheid van die gedesentraliseerde eenhede hang nou saam met die 

samestelling van die eenhede.  Waar die gedesentraliseerde eenhede deur die 

metropolitaanse owerhede aangestel word, kan die betrokke eenheid weer ‘n 

onpersoonlike eenheid word, veral as die aangestelde lede net uit amptenare sou 

bestaan.  Dit sou wensliker wees indien die gedesentraliseerde eenhede uit verkose en 

aangestelde lede bestaan.  ‘n Ewewig word hierdeur behou.  Selfs ‘n suiwer verkose 

eenheid is verkieslik bo die suiwer aangestelde eenheid aangesien die betrokkenheid 

van die publiek daardeur verseker word.  Daar word per slot van rekening gepoog om 

die metropolitaanse regering en administrasie nader aan die gemeenskap te bring en 

sodoende interaksie tussen die betrokkenes te bewerkstellig (Mathewson 1970: 147).  

‘n Owerheid, metropolitaans, plaaslik en selfs sentraal, is tog daar om na die behoeftes 

van die gemeenskap om te sien en te poog om geïdentifiseerde behoeftes te bevredig 

tot voordeel van die hele gemeenskap. 

 

2.9 SAMEVATTING 
 

Die metropool is 'n taamlik resente verskynsel in Suid-Afrika.  Uit hoofstuk twee het dit 

geblyk dat die rede vir die ontstaan van die verskynsel hoofsaaklik gesoek moet word in 

die migrasie van die bevolking van die platteland na die stedelike gebiede.  Benewens 

die migrasie van die bevolking van die platteland na die stede, waardeur metropole 

ontstaan, word metropolitaanse groei ook gekenteken deur 'n proses van desen-

tralisasie in die stedelike gebiede.  

 

In die probleemstelling van die verhandeling is die vraag oor wat die aard van die 

metropool as 'n verskynsel in metropolitaanse regering en administrasie is, gestel as 'n 

bepaalde vraag waarop antwoorde gesoek moet word om die navorsingsprobleem oor 
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hoe metropolitaanse munisipaliteite ontwikkel het op te los.  Uit hoofstuk twee na 

aanleiding van 'n teoretiese verkenning oor die metropolitaanse verskynsel het dit 

geblyk dat daar heelwat verwarring oor die verskynsel bestaan as gevolg van die 

ontoereikendheid van die betekenisinhoud van bepaalde verwante konsepte.  Die 

begrippe metropolitaanse gebied, metropolitaanse streek en metropolitaanse 

munisipaliteit word soms as sinonieme gebruik, terwyl die begrip metropolitaanse 

owerheid gebruik word sonder om die gevolge wat so 'n begrip inhou werklik te 

deurgrond.  Duidelikheid oor die betekenis van hierdie begrippe kan net bydra tot 'n 

beter begrip van en kommunikasie oor hierdie verskynsel. 

 

Uiteraard is die invloed en groei van die stedelike verskynsel op die ontstaan van 

metropolitaanse gebiede, asook die invloed wat metropolitaanse tweevlak-stelsels en 

metropolitaanse enkelvlak-stelsels op metropolitaaanse regering het, vasgestel.  In die 

soeke na kennis oor die metropolitaanse verskynsel kan daar met vrug gebruik gemaak 

word van breë veralgemenings wat daar oor hierdie stedelike verskynsel bestaan.  Hulle 

kan as parallelle dien.  Sodoende kan veralgemenings oor die stad of dorp 'n raamwerk 

bied vir veralgemenings oor die metropool.  So ook kan 'n munisipaliteit 'n raamwerk 

bied vir die identifisering van 'n metropolitaanse gebied en 'n plaaslike owerheid 

aanduidings bied vir wat die vereistes vir 'n metropolitaanse munisipaliteit en 

metropolitaanse owerheid behoort te wees.  

 

Benewens die funksies van plaaslike owerhede is enkele kernvraagstukke te wete 

sentralisasie en desentralisaise binne die konteks van metropolitaanse regering ook 

aangedui. 

 

In die volgende hoofstuk word die vraagstukke waarmee metropolitaanse regering en 

administrasie te kampe het teen die agtergrond wat in hierdie hoofstuk beskryf is, 

bespreek.  Die aard en die omvang van metropolitaanse munisipaliteite, sal makliker 

verstaan word as dit met die eiesoortige vraagstukke wat spesifieke oplossings verg in 

verband gebring word. 
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HOOFSTUK DRIE 
 

AARD VAN METROPOLITAANSE VRAAGSTUKKE 
 

3.1 INLEIDING 
 
Soos in die inleidende hoofstuk vermeld is, word owerhede met 'n veranderende reeks 

gemeenskapsbehoeftes gekonfronteer waarvan die grootse enkel vraagstuk is hoe om 

aan die nimmereindigende behoeftes te voorsien.  Dié vraagstuk word verder gekompli-

seer deur die eise wat die geografiese en funksionele eenheid van die metropolitaanse 

gemeenskap en die ekonomie tesame met die politieke en administratiewe aksie en 

interaksie aan metropolitaanse regering stel.  In die inleidende hoofstuk is dit as 'n 

doelwit tot die probleem wat bestudeer word, gestel dat die aard van metropolitaanse 

vraagstukke waarmee metropolitaanse munisipaliteite te kampe het, ondersoek moet 

word.  Dit is veral nodig vanweë die gebrek aan eenstemmigheid oor presies watter 

stelsel metropolitaanse munisipaliteite moet navolg of waarna 'n betrokke stelsel 

verwys.  As sodanig is hoofstuk drie daarop gemik om 'n ontleding te verskaf van die 

vernaamste vraagstukke - by wyse van 'n klassifikasie van die vraagstukke in twee 

oorhoofse kategorieë, te wete primêre en sekondêre vraagstukke - en om aspekte wat 

daarmee in verband staan, toe te lig. 

 

Die kategorie van primêre vraagstukke sluit die politieke, administratiewe, ekonomiese 

asook maatskaplike vraagstukke in.  Die klassifikasie berus op die aanname dat die 

toekoms van die metropolis afhang van die wyse waarop hierdie vraagstukke deur die 

betrokke owerhede benader en moontlik opgelos word. 

 

Daarna verskuif die fokus na die sekondêre vraagstukke wat nie noodwendig as minder 

belangrik as die primêre vraagstukke beskou word nie.  Dit word gevolg deur 'n 

bespreking van moontlike benaderings tot oplossings vir metropolitaanse vraagstukke 

binne die konteks van aspekte rakende kontraktuele samewerking, buite-territoriale 
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jurisdiksie, enkelfunksie-instellings, stads-streekskeiding, funksionele konsolidasie, 

konfederale samewerking, federasies, amalgamasie, stads-streekkonsolidasie, regio-

nalisasie, politieke desentralisasie, inlywing, en anneksasie.  'n Bondige bespreking van 

die belangrikste implikasies van die voorgenoemde metropolitaanse benaderings word 

verskaf.  Ten einde die doeltreffendheid van die verskillende benaderings van metro-

politaanse vraagstukke te kan vasstel, verskuif die fokus na 'n evaluasiekriteria vir die 

benaderings, waarna die toekoms van die metropolis onder die loep geneem word. 

 

3.2 PRIMÊRE VRAAGSTUKKE 
 

Hierdie kategorie sluit die politieke, administratiewe, ekonomiese asook maatskaplike 

vraagstukke in.  Die klassifikasie berus op die aanname dat die toekoms van die metro-

polis afhang van die wyse waarop hierdie vraagstukke deur die betrokke owerhede 

benader en moontlik opgelos word. 

 
3.2.1 POLITIEKE EN ADMINISTRATIEWE VRAAGSTUK(KE) 
 

Die vernaamste gevolg van die ontstaan van metropolitaanse gebiede is dat sodanige 

gebiede gewoonlik deur ‘n reeks plaaslike owerhede, elkeen met sy eie status en 

bevoegdhede, in ‘n toestand van ongekoördineerde, oorvleuelende en dikwels botsende 

naasbestaan, regeer en administreer word (Kyk na Advisory Commission on 

Intergovernmental Relations 1967: 400-403 en Zimmerman 1998: 25-27 en Vosloo 

1972a: 92). 

 

Die groeiende geografiese en funksionele eenheid van die metropolitaanse 

gemeenskap en ekonomie stel eise vir algehele metropolitaanse aksie en interaksie.  

Die ekonomiese, sosiale en fisiese gebeure tesame met die politieke en administratiewe 

aksie en interaksie van ‘n metropolitaanse gebied is hoogs afhanklik van mekaar, terwyl 

vele plaaslike owerheidseenhede wat poog om sulke gebeure te beïnvloed, neig om in 

isolasie van mekaar te funksioneer (Kyk na Goodall & Sprengel 1975: 24-28 en Walsh 

1969, hoofstuk 2). 
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Laasgenoemde toedrag van sake weerspieël in sekere sin die oorsprong van die 

politieke en administratiewe vraagstuk van metropolitaanse gebiede.  Ten einde hierdie 

vraagstuk duideliker te kan uitbeeld word daar vervolgens gepoog om die metro-

politaanse omgewing en gepaardgaande politieke en administratiewe aksie asook 

interaksie te ontleed. 

 

Die totale metropolitaanse omgewing kan verdeel word in ‘n aantal sub-omgewings, 

byvoorbeeld konstitusionele, statutêre, ekonomiese, historiese, ruimtelike en sosio-

logiese omgewings wat in hoofsaak die aard, omvang en inhoud van die metropo-

litaanse regering en administrasie sal bepaal en beïnvloed.  Sodanige beïnvloeding ge-

skied deurdat waardevoorkeure en eise wat uit bovermelde sub-omgewings kristaliseer 

deur die politieke proses geïnterpreteer, geëvalueer en volgens prioriteit gerangskik 

word.  Die waardevoorkeure en eise wat die grootste ondersteuning en konsensus 

verkry, word deur die politieke proses gesaghebbend vir die betrokke gemeenskap 

toebedeel.  Ten einde aanspreeklikheid te aanvaar teenoor die betrokke kiesers vir die 

implementering of uitvoering van die waardevoorkeure deur die amptenary, behoort 

metropolitaanse owerhede bepaalde norme voor te skryf wat as kriteria vir die optrede 

van die aangestelde amptenaar behoort te dien.  Hierdie norme, wat gewoonlik uit die 

geselekteerde waardevoorkeure afgelei word, behoort ook ‘n bydrae tot die beoordeling 

van die doeltreffendheid waarmee waardevoorkeure geïmplementeer word, te lewer.  

Munisipale rade skryf gewoonlik by wyse van verordeninge, regulasies en raadsbesluite 

sodanige norme vir optrede voor, wat hulle in staat stel om aanspreeklikheid vir 

uitvoerende werksaamhede teenoor die kiesers te aanvaar (Kyk na Easton 1979). 

 

Die algemene afwesigheid van geïnstitusionaliseerde metropolitaanse owerhede in die 

meeste moderne metropolitaanse gebiede, het meegebring dat die gesaghebbende 

toebedeling van metropolitaanse waardevoorkeure asook die implementering daarvan 

aan die individuele plaaslike owerhede oorgelaat was.  Hierdie verskynsel hou bepaalde 

probleme vir die betrokke gebied in aangesien die metropolitaanse waardevoorkeure 

nie noodwendig met dié van die betrokke individuele plaaslike omgewings, met ander 
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woorde plaaslike owerhede, korreleer nie en sodoende gebeur dit dat die interpretasie, 

evaluering en selektering van waardevoorkeure asook die gesaghebbende toebedeling 

daarvan ten opsigte van die metropolitaanse gebied op ‘n gefragmenteerde, 

ongekoördineerde en dikwels oorvleuelende wyse plaasvind. 

 

Die plaaslike owerheidsmosaïek bemoeilik ook die aanspreeklikheidsaspek omdat die 

verskeidenheid owerhede verwarring skep by die publiek en sodoende die ontwikkeling 

van aktiewe openbare belangstelling verydel.  Op hierdie wyse word gesonde 

demokratiese beheer in die wiele gery omdat aanspreeklikheid vir optrede moeilik 

identifiseerbaar is. 

 

Uit die voorafgaande kan dus afgelei word dat die metropolitaanse owerheidsmosaïek 

nie reg in die verlede aan die politieke proses, wat die totale metropolitaanse gebied be-

tref, laat geskied het nie.  Wat die administratiewe proses betref (Vgl. Botes 1996:100-

105), behoort dit ook duidelik te wees dat die jurisdiksionele en funksionele ver-

snippering van owerheidsbeheer en optrede sinvolle beleidbepaling, organisering, finan-

siering, personeelvoorsiening en -benutting, bepaling van werkprosedures en -metodes 

asook die uitoefening van beheer en kontrole wat metropolitaanse dienste en 

vraagstukke betref, verydel. 

 

Opsommend kan die politieke en administratiewe vraagstuk in metropolitaanse gebiede 

soos volg omskryf word: 

 

"… the urban problem is essentially one of 'fragmented' government - that is the 

proliferation of local authorities in urban areas and the lack of co-ordination of public 

programmes.  Urban areas (particularly metropolitan areas) are economically and 

socially integrated to a large degree, but politically divided into separate units" (Vosloo 

1979: 81-82). 
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3.2.2 EKONOMIESE VRAAGSTUK 

 

Die hoë tempo van verstedeliking of in hierdie geval van metropolitaanse groei, bring 

mee dat superstede of megalopolisse ‘n verskynsel van die toekoms gaan wees wat as 

‘n voldonge feit aanvaar moet word.  Verskeie kundiges, waaronder Vernon (1968: 455-

56), meen dat die tempo van verstedeliking oor die hele wêreld moontlik vinniger gaan 

wees as die bevolkingstoename (Kyk ook na Zybrands 1995:1-4). 

 

Hierdie volgehoue bevolkingstoename in metropolitaanse gebiede bring mee dat daar ‘n 

toename in die hoeveelheid sowel as die verskeidenheid dienste sal wees wat nie net 

beperk is tot die verskillende plaaslike sub-omgewings nie, maar ook bykomende 

waardevoorkeure en eise ten opsigte van die hele metropolitaanse gebied sal insluit.  

Daarbenewens moet in gedagte gehou word dat metropolitaanse gebiede heterogeen is 

ten opsigte van hulle bevolkings, nie slegs wat ras en kultuur betref nie, maar ook ten 

opsigte van ekonomiese welvarendheid, ouderdom en opvoedingspeil.  Die verskil in 

waardevoorkeure en eise tussen die voorstede en die sentrale stad of stede blyk ‘n 

blywende tendens te wees.  Hierdie tendens kan moontlik toegeskryf word aan die 

bepaalde bevolkingsverspreiding binne ‘n gebied wat hoofsaaklik deur ekonomiese en 

maatskaplike en geografiese faktore bepaal word.  Dit wil voorkom asof die sentrale 

stad of stede konsentrasiepunte vir die laer inkomstegroepe geword het (waaronder 

werkloses en oues van dae) terwyl die voorstede die middel- en hoërvlak-

inkomstegroepe huisves (Kyk na Buck et al. 2003:200-204). 

 

Die voorafgaande gegewens moet ook vir die maatskaplike vraagstuk in gedagte gehou 

word.  Vir die doel van die ekonomiese vraagstuk kan daar uit bogenoemde gegewens 

afgelei word dat die verskil in die waardevoorkeure en eise direk gekoppel kan word 

aan die welvarendheidsverskille van die betrokke gemeenskap, soos blyk uit die neiging 

van sentrale stede om die grootste uitgawe vir welsyn en maatskaplike ontwikkeling aan 

te gaan (Vgl. Fitch 1967: 191-193 en Buck et al. 2003:209). 
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Dié verspreidingspatroon lei tot groot verskille in die inkomstegenerering uit die 

verskillende eenhede binne die metropolitaanse gebied.  Die primêre bron van inkom-

ste, te wete eiendomsbelasting, is ook nie onuitputlik nie en die sentrale owerheid se 

negatiewe en soms ongenaakbare houding teenoor die moontlikheid om ander bronne 

van inkomstegenerering toe te laat, bring mee dat daar in die meeste metropolitaanse 

gebiede dispariteit in die finansiering van dienste kan ontstaan (Adrian & Press 1977:6;  

Buck et al. 2003:212). 

 

Die finansiële dispariteit tussen die verskillende plaaslike owerhede binne ‘n 

metropolitaanse gebied is maar een onderafdeling van die ekonomiese vraagstuk.  Die 

vernaamste gedeelte van hierdie vraagstuk kan direk aan die politieke en 

administratiewe vraagstuk gekoppel word.  Die afwesigheid van geïnstitusionaliseerde 

metropolitaanse owerhede asook die oneweredige verspreiding van ekonomiese 

welvaart binne ‘n metropolitaanse gebied dra by tot die ondoeltreffende aanwending 

van bestaande inkomstebronne.  (Let wel: daar word van bestaande inkomstebronne 

gepraat en die generering en aanwending van bykomende bronne is nie hierby ingesluit 

nie, maar behoort indringende aandag te geniet.) 

 

Opsommend kan gesê word dat die tekort aan finansies asook die ondoeltreffende 

aanwending van bestaande inkomste ‘n struikelblok in die pad van metropolitaanse 

owerhede is - ‘n vraagstuk wat ernstige aandag behoort te geniet, aangesien volgehoue 

metropolitaanse ontwikkeling ‘n toename in waardevoorkeure en eise meebring (Vgl. 

Caraley 1977: 406-408). 

 

3.2.3 MAATSKAPLIKE VRAAGSTUK 

 

Hierdie vraagstuk staan in die VSA as 'die stedelike patologie' bekend.  Vanweë die 

ingewikkeldheid van hierdie vraagstuk word dit bloot vir besprekingsdoeleindes in twee 

onderafdelings, naamlik die sosio-kulturele vraagstuk en die sosio-ekonomiese vraag-

stuk, verdeel (Kyk ook na Vosloo 1972b: 88-91 en Goodall & Sprengel 1975: 28-31). 
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Die sosio-kulturele vraagstuk verwys breedweg na die verandering in die sosio-kulturele 

lewenspatroon van die betrokke gemeenskappe en die aanpassing van individue en 

groepe daarby.  (Met die 'sosio-kulturele lewenspatroon' word bedoel die netwerk van 

onderlinge verhoudings en algemeen aanvaarde denkwyses en handelinge in ‘n 

gemeenskap).  Hierdie verandering word onder andere deur die verstedelikingsproses, 

wat in die vorige hoofstuk bespreek is, teweeg gebring en behels gewoonlik verandering 

in interpersoonlike verhoudings, die gesinslewe, die politieke lewe en die ekonomiese 

lewe.  Die verandering kom gewoonlik in intellektuele standaarde, etiese oordele, 

godsdiensbegrippe, estetiese voorkeure en politieke ideologieë tot uiting.  Hierdie ver-

anderingsproses of aanpassingsvraagstuk behoort duidelik te word, as ‘n mens let op 

die verskille tussen landelike en stedelike gemeenskappe. 

 

Histories sowel as sosiologies blyk dit ‘n feit te wees dat elke volk sy oorspronklike 

kultuurbeslag op die platteland gekry het.  Landelike gemeenskappe word gewoonlik 

gekenmerk deur hulle homogeniteit, beperkte getalle en intieme persoonlike ver-

houdings wat op onderlinge vertroue en verwantskap berus.  So ook word algemeen 

aanvaar dat die landelike omgewing bevorderlik is vir die ontwikkeling van karak-

tertrekke soos godsdienssin, hardwerkendheid, deursettingsvermoë, selfstandigheid, 

gasvryheid en tradisievastheid.  Hierteenoor word stedelike gemeenskappe gewoonlik 

deur onder andere die volgende gekenmerk: grootte, digtheid van bevolking en 

heterogeniteit.  Die lewe in laasgenoemde geval blyk meer gejaag, gereglementeer en 

gestruktureer te wees en die verhoudings tussen mense is meer kontraktueel, gespe-

sifiseerd en onpersoonlik (Vosloo 1972b: 89). 

 

Die verstedelikingsproses bestaan normaalweg uit twee soorte kragte, naamlik ‘n 

middelpunttrekkende en ‘n middelpuntvlietende krag, wat in die een of ander 

manifestasie ‘n spanning tussen die twee voormelde lewenspatrone by individue, 

groeperings van individue of selfs totale gemeenskappe veroorsaak.  Die 

middelpunttrekkende krag verwys na die aantrekkingskrag van die stad wat meebring 

dat individue en groepe in groot getalle na stede trek.  Sommige redes vir hierdie 

migrasie na die stede is in Hoofstuk twee bespreek.  Die middelpuntvlietende krag op sy 
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beurt het betrekking op uitbreiding van die stedelike invloed na die platteland, wat direk 

verband hou met wat algemeen bekend staan as die voor- en buitestedelike 

aantrekkingskrag (suburbia). (Kyk ook na Hoofstuk twee.) Laasgenoemde verwys dus 

na die uitwaartse ontwikkeling van verstedelikte gebiede wat deur die tegnologiese 

vooruitgang, veral op die gebied van kommunikasie en vervoer, moontlik gemaak word.  

Hierdeur gebeur dit dat die stad en die platteland al hoe meer aaneengroei, wat kan 

meebring dat ‘n totale plattelandse gemeenskap soms teen wil en dank by ‘n stedelike 

gemeenskap ingevoeg of ingelyf word (Buck et al. 2003:241-248). 

 

Uit die voorafgaande blyk dit duidelik dat die twee lewenspatrone in spanning of konflik 

met mekaar kan kom.  Die betrokke mense ondervind gewoonlik groot aan-

passingsprobleme aangesien die gebruike, gewoontes, sedes en waardes van ‘n 

geïndustrialiseerde en gekommersialiseerde gemeenskap verskil van dié van die lan-

delike gemeenskap.  Aanpassing is meestal moeilik en kan aanleiding gee tot ‘n 

verskeidenheid sekondêre maatskaplike vraagstukke soos gebruik van verdowings-

middels, gesinsontwrigting, misdaad, ensovoorts. 

 

Die sosio-ekonomiese vraagstuk behoort, soos reeds vermeld, nie onafhanklik van die 

sosio-kulturele vraagstuk beskou te word nie.  Hierdie vraagstuk het, soos die benaming 

aandui, meer met individue en groepe te doen, terwyl die ekonomiese vraagstuk, wat 

reeds bespreek is, hoofsaaklik op nie-maatskaplike riglyne geskoei is.  Die kompleksiteit 

van die sosio-ekonomiese vraagstuk strek verder as die algemeen geïdentifiseerde 

oorsaak daarvan, te wete inkomsteverskille, heterogeniteit van die gemeenskap asook 

die ouderdomsverskille tussen die moederstad of sentrale groeipunte en die voor- en 

buitestedelike gebiede.  Desnieteenstaande kan die meeste sosio-ekonomiese 

probleme gewoonlik aan een of meer van hierdie aspekte toegeskryf word (Goodall & 

Sprengel 1975: 29-31). 

 

Verskeie ondersoeke of studies het getoon dat daar vir die volgende veralgemenings 

ten opsigte van die sosio-ekonomiese vraagstuk gronde kan wees (Vgl. Goodall & 

Sprengel 1975: 30-33). 
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• Dit blyk dat die ouer dele van die oorspronklike groeipunte binne metro-

politaanse gebiede gewoonlik die tuiste van die behoeftiges of minder 

gegoede persone geword het.  Die redes hiervoor lê moontlik onder andere 

daarin dat behuising in hierdie gebiede goedkoper asook nader aan die 

oorspronklike arbeidsmark is, wat vir die armes voordelig is omdat die 

meeste geen motor of selfs treinkaartjie kan bekostig nie.  Hierdie 

woonbuurtes word gewoonlik deur krot- of plakkerstoestande gekenmerk. 

• Die persentasie gesinne wat onder die bestaansminimum leef, blyk in hierdie 

ouer gebiede dubbeld dié van die voorstede te wees. 

• Die werkloosheidsyfer in die ouer gebiede blyk ook dubbeld dié van die 

voorstede te wees. 

• Verskeie kundiges meen dat die uitbuiting van die armes deur werkgewers 

(wat lone betref) asook die lae produktiwiteit van hierdie mense in die ouer 

gebiede, ‘n veel groter probleem (wat omvang betref) as die werkloos-

heidsvraagstuk is. 

 

Hierdie vraagstukke word vererger deurdat nywerhede en ander ondernemings deur 

geld en toegewings van ander owerhede na die voorstede gelok word.  Sodoende word 

nie net die belastingbasis van die ouer gebiede verklein nie, maar vind daar ook ‘n ver-

kleining van die arbeidsmark plaas wat onderskeidelik die afname van dienste wat gele-

wer word en die verhoging van werkloosheid in die hand werk (Buck et al. 2003:260). 

 

Uit die voorafgaande kan tot die gevolgtrekking geraak word dat die maatskaplike 

vraagstuk kompleks is en dat daar geen enkelvoudige oplossing daarvoor bestaan nie.  

Nogtans behoort plaaslike owerhede binne metropolitaanse gebiede kennis te neem 

van die sosio-kulturele asook die sosio-ekonomiese vraagstukke, aangesien die mens 

die lewensbron van ‘n dorp, stad of metropolis is.  Indien voorgenoemde as gegewe 

aanvaar word, behoort dit dus duidelik te wees dat die daarstelling en handhawing van 

ordelike en bevredigende urbanisme oor die totale metropolitaanse gebied van 

kardinale belang is. 
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3.3 SEKONDÊRE VRAAGSTUKKE 
 

Hierdie vraagstukke moet nie noodwendig as minder belangrik of ondergeskik aan die 

primêre vraagstukke beskou word nie.  Nogtans behoort die interafhanklikheid en 

gepaardgaande ingewikkeldheid van hierdie twee groeperings van vraagstukke beklem-

toon te word. 

 

Metropolitaanse verkeersbeplanning sal byvoorbeeld moeilik onderneem kan word 

sonder die samewerking van al die betrokke owerhede binne ‘n metropolitaanse gebied 

en die nodige inkomste vir die finansiering daarvan. 

 

Daar moet voorts ook in gedagte gehou word dat die volgende lys vraagstukke bloot 

enkele algemene probleemgebiede uitstippel en dat hierdie lys nie as volledig beskou 

moet word nie. 

 

Ordelike stedelike asook ruimtelike beplanning, metropolitaanse verkeersbeplanning, 

metropolitaanse openbare vervoerbeplanning en daarstelling van fasiliteite, lewering 

van gesondheidsdienste, en behuising is enkele terreine wat op metropolitaanse vlak 

aangepak behoort te word om moontlik te verseker dat ‘n mate van ordelike en 

bevredigende urbanisme in metropolitaanse gebiede bewerkstellig word (Kyk ook na 

Mathewson 1970: 197-198 en Thorns 2002:260). 

 

3.4 OPLOSSINGS VIR METROPOLITAANSE VRAAGSTUKKE 
 

Die menigvuldige regerings- en administratiewe vraagstukke wat deur die ontwikkeling 

van metropolitaanse gebiede geskep is, vereis eiesoortige oplossings.  Uiteraard sal 

dieselfde vraagstuk nie noodwendig in verskillende metropolitaanse gebiede op 

dieselfde wyse opgelos kan word nie.  Daarbenewens is dit ook so dat elke moontlike 

oplossing ook nadele kan inhou.  Dit is dus noodsaaklik om nie slegs op een moontlike 

oplossing te konsentreer nie, maar te let op watter oplossing die grootste moontlike 
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voordeel inhou.  Dit is selfs nodig om die moontlikheid van ‘n kombinasie van twee of 

meer oplossings te oorweeg.  Die algemene uitgangspunt by die toepassing van ‘n 

oplossing is steeds die skepping van ‘n metropolitaanse gebied waarin die ingesetenes 

bevredigende urbanisme kan geniet, met ander woorde waar hulle met die regering, 

administrasie en dienslewering genoeë neem. 

 

Om aan te neem dat metropolitaanse vraagstukke primêr deur die verskeidenheid 

owerheidsinstellings en die ontoereikende strukturering daarvan veroorsaak word, is ‘n 

oorvereenvoudigde veralgemening.  Desnieteenstaande kan hierdie verskeidenheid 

asook die strukturering van sodanige instellings rasionele optrede om metropolitaanse 

vraagstukke die hoof te bied, bemoeilik. 

 

3.4.1 RANGSKIKKING VAN OPLOSSINGS VIR METROPOLITAANSE VRAAG-
STUKKE 

 

Indien die oplossings vir metropolitaanse vraagstukke op ‘n kontinuum gerangskik word, 

kan twee uiterste pole waargeneem word wat strek van gematigde tot radikale optrede.  

 

Die oplossings (Kyk na Zimmerman 1998: 170-173 en Goodman 1980: 183-211) vir 

metropolitaanse vraagstukke wat met verloop van tyd aan die hand gedoen is, kan soos 

volg saamgevat word: 

 

3.4.1.1 Kontraktuele samewerking 
 

Sodra verskillende plaaslike owerhede in ‘n metropolitaanse gebied op kontrak-

grondslag bepaalde funksies deur ‘n ander owerheid, wat nie noodwendig ‘n hoër 

owerheid hoef te wees nie, laat voorsien of behartig, word van kontraktuele 

samewerking gepraat.  Die lewering van rekenaardienste op kontrakgrondslag deur een 

plaaslike owerheid aan een of meer ander plaaslike owerhede is ‘n voorbeeld van 

sodanige samewerking.  Die rede vir die samewerking is die groot kapitaaluitgawe 

verbonde aan die aankoop van ‘n rekenaar.  Die voordeel van kontraktuele 
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samewerking is dat die plaaslike outonomie van deelnemende owerhede ongeskonde 

bly en ‘n owerheid kan besluit om ‘n diens te aanvaar of van die hand te wys (Vgl. 

Thorns 2002:260). 

 
3.4.1.2 Buite-territoriale jurisdiksie 
 

‘n Plaaslike owerheid kan van die sentrale owerheid die bevoegdheid verkry om 

beperkte jurisdiksie buite sy grense uit te oefen, byvoorbeeld om grond te verkry vir die 

beskerming van sy watervoorraad. 

 

3.4.1.3 Enkelfunksie-instellings 
 

Die skepping van ‘n enkelfunksie-instelling as oplossing vir metropolitaanse vraag-

stukke veronderstel dat ‘n owerheidsinstelling ‘n bepaalde buitengewone funksie in die 

moederstad verrig en in alle (of bykans alle) ander streke in die metropolitaanse gebied.  

Die enkelfunksie-instelling is dus in wese ‘n superinstelling oor al die bestaande 

plaaslike owerhede.  (Laasgenoemde bly voortbestaan en lewer steeds die dienste wat 

normaalweg deur hulle gelewer word.) ‘n Metropolitaanse enkelfunksie-instelling verrig 

normaalweg ‘n enkele funksie soos watervoorsiening (Vgl. bv. Rand Water) of 

elektrisiteitsvoorsiening (Eskom).  Na hierdie oorkoepelende enkelfunksie-instellings 

word soms ook verwys as enkeldoelowerhede, blykbaar vanweë die feit dat hulle deur 

die owerheid in die lewe geroep is, ‘n regulerende funksie uitoefen ten opsigte van die 

diens of produk wat hulle lewer en as sodanig dus as ‘n owerheid funksioneer. 

 

Die voordele (Vgl. Goodman 1980:188-1890) van enkelfunksie-instellings is dat 

 

• plaaslike owerhede hulle outonomie behou 

• aan enkelfunksie-instellings bykomende funksies opgedra kan word namate 

behoeftes ontstaan    

• enkelfunksie-instellings oor distriks- en provinsiale grense heen diens kan 

lewer. 
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Die nadeel daarvan (Vgl. Goodman 1980:190-192) is dat ‘n enkelfunksie-instelling nog 

‘n bykomende owerheidsinstelling is in ‘n gebied waar reeds verskeie ander (te veel?) 

owerheidsinstellings bestaan.  Voorts is dit ‘n knelpunt om die bedrywighede van die 

plaaslike owerhede en dié van die enkelfunksie-instelling op paslike wyse te koördineer, 

en indien die plaaslike owerhede verteenwoordiging op die beheerliggaam van die 

enkelfunksie-instelling moet verkry, word die probleem vergroot. 

 

3.4.1.4 Stad-streekskeiding 
 

‘n Moederstad kan van ‘n streek geskei word en toegelaat word om funksies in sowel 

die stad as die streek te verrig.  Skeiding van die moederstad en die streek kan aan die 

een kant bydra tot die voorkoming van duplisering, gesentraliseerde beheer en 

vereenvoudigde stemprosedure.  Aan die ander kant kan dit daartoe lei dat die streek 

nie voldoende inkomste kan genereer om sy funksies te verrig nie en sodoende vind ‘n 

verswakking in die gehalte van dienslewering plaas (Kyk ook na Adrian & Press 

1977:80). 

 

3.4.1.5 Samewerking of funksionele konsolidasie 
 

Funksionele konsolidasie veronderstel ‘n reëling tussen twee of meer owerhede om 

saam te werk by die lewering van ‘n bepaalde diens wat vroeër afsonderlik deur elke 

owerheid gelewer is.  Sodoende vind ‘n 'samesmelting' van bepaalde funksies plaas 

sonder die drastiese stap van anneksasie of amalgamasie.  Op dié wyse kan onder 

meer biblioteekdienste, vullisverwydering en watervoorsiening hanteer word.  Die 

voordeel van funksionele konsolidasie bo anneksasie/ amalgamasie (Kyk ook na Adrian 

& Press 1977:85) is dat 

 

• dit makliker geskied 

• die eenhede wat saamwerk, in staat gestel word om dienste te lewer wat 

andersins weens die kostefaktor moontlik nie gelewer sou kon word nie 
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• dit ‘n buigsame benadering is: slegs die terreine waar die behoefte aan 

samewerking bestaan, kan ontgin word 

• elke eenheid wat deelneem aan die samewerking sy eie identiteit behou. 

 

Die instelling van die destydse streekdiensterade (SDRe) wat bestaan het uit 

verteenwoordigers van Wit plaaslike owerhede, Swart plaaslike owerhede, en Indiër- en 

Kleurling bestuurskomitees, is ‘n manifestasie van die funksionele konsolidasie-

benadering as oplossing vir metropolitaanse vraagstukke.  Die SDRe se doelwitte was 

(Cameron 1999:80): 

 

• die voorsiening van grootmaatdienste op 'n meer effektiewe wyse; 

• die daarstelling van bykomende inkomstebronne om die beperkte groei-

potensiaal van eiendomsbelastings aan te vul; en 

• die fasilitering van veelrassige besluitneming op plaaslike regeringsvlak. 

 

Ingevolge die bepalings van die Wet op Streekdiensterade, 1985 (Wet 83 van 1985) 

(hierna genoem die 1985-Wet op Streeksdiensterade) was streke afgebaken  

waarbinne bepaalde funksies en dienste van ‘n algemene aard, met ander woorde 

algemene sake wat die belange van meer as een gemeenskap in die streek raak, verrig 

of verskaf was.  Die funksies/dienste het onder meer die volgende ingesluit: 

 

• grootmaat-watervoorsiening; 

• grootmaat-elektrisiteitsvoorsiening; 

• paaie en stormwaterdreinering; 

• verkeersaangeleenthede; 

• abattoirs; 

• varsproduktemarkte; en 

• lughawens, en verskeie ander dienste. 

 

Dit dien daarop gelet te word dat aangeleenthede wat slegs een bevolkingsgroep in die 

streek geraak het, nie as ‘n streekfunksie beskou was nie, maar as ‘n eie saak vir die 
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betrokke groep.  Aangeleenthede wat verder die belange van meer as een streek 

geraak het, was ook nie streekfunksies nie, maar algemene sake wat op ‘n ander wyse 

hanteer was. 

 

Sodra ‘n funksie wat berus het by ‘n plaaslike diensleweringsinstansie as ‘n 

streekfunksie geïdentifiseer en aan ‘n raad vir ‘n bepaalde streek opgedra was, het  die 

plaaslike liggame wat tot op daardie tydstip die besondere funksie(s) verrig het se 

bevoegdheid daaroor verval met betrekking tot die betrokke streek.  Vir elke streek was 

‘n SDR ingestel.  Die betrokke raad was ‘n regspersoon en moes daardie funksies 

verrig of dienste gelewer het wat aan hom opgedra was - met ander woorde nie 

noodwendig al die funksies wat in die bylae tot die 1985-Wet op Streekdiensterade 

gelys was nie.  Die voorafgaande beknopte bespreking wys daarop dat SDRe moontlik 

as ‘n voorloper vir metropolitaanse munisipaliteite se vraagstukke beskou kan word. 

 

3.4.1.6 Konfederale samewerking of assosiasie 
 

Hiermee word bedoel die skepping van geleenthede vir gesamentlike beraadslaging 

tussen ampsdraers en amptenare van bepaalde plaaslike owerhede.  Die bestudering 

van, en besprekings en geformuleerde aanbevelings oor gemeenskaplike sake geskied 

op ‘n vrywillige grondslag. 

 

Die liggaam waar vrywillige samewerking tussen plaaslike owerhede se hoofverkose 

ampsdraers geskied, staan ook bekend as die Owerheidsraad (Lockard 1983: 270-271).  

Die owerheidsraad is nie ‘n owerheid in die ware sin van die woord nie, want die raad 

het geen wetgewende gesag of belastingbevoegdheid nie.  Dis slegs ‘n forum vir die 

bespreking van en debatvoering oor streeksvraagstukke en dit tree adviserend op.  Dit 

het geen vetomag of bevoegdheid om konformering af te dwing nie en dit verrig slegs 

die funksies waaroor lede onderling ooreenkom - byvoorbeeld om streekbeplanning te 

onderneem (Kyk ook na Lockard 1983:278). 
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3.4.1.7 Federasie 
 

Op nasionale grondslag maak federasies voorsiening vir die behoud van die outonomie 

van federerende eenhede.  Wanneer dieselfde benadering op plaaslike owerheidsvlak 

gevolg word, word ‘n oorkoepelende metropolitaanse raad bestaande uit 

verteenwoordigers van die onderskeie federerende eenhede saamgestel.  Die raad het 

dan jurisdiksie oor spesifieke aangeleenthede wat die gebied in sy geheel raak, 

byvoorbeeld beplanning, watervoorsiening, vullisverwydering en strate - die 

sogenaamde 'swaar' dienste. 

 

Sake van ‘n suiwer plaaslike aard val egter onder die jurisdiksie van die onderskeie 

federerende eenhede en elkeen moet self funksies verrig en dienste lewer binne sy eie 

grense, byvoorbeeld biblioteekdienste, welsynsdienste, verkeersreëlings, die 

instandhouding van eie openbare geboue en die toepassing van bouregulasies - die 

sogenaamde 'ligte' funksies. 

 

Hierdie benadering behels, net soos by federasies op ‘n nasionale grondslag, die 

totstandkoming van ‘n tweevlak-stelsel.  Federasie is dus ‘n poging om ‘n kompromie te 

bewerkstellig tussen algehele konsolidasie en die voortbestaan, met behoud van 

identiteit, van ‘n aantal losstaande eenhede (Kyk ook na Vosloo 1979:68). 

 

3.4.1.8 Amalgamasie of samesmelting 
 

Amalgamasie verwys na die vrywillige samesmelting van twee of meer aangrensende 

plaaslike owerhede met die doel om slegs een 'nuwe' plaaslike owerheid tot stand te 

bring.  In werklikheid beteken die samesmelting dat die onderskeie eenhede hulle status 

(en dikwels identiteit) prysgee en in die nuwe eenheid geïntegreer word (Kyk na Vosloo 

1979:76). 

 

Amalgamasie as oplossing vir metropolitaanse vraagstukke is nie gewild nie, veral 

omdat gevestigde belange nie maklik hulle status vrywillig prysgee nie. 
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3.4.1.9 Stad-streekkonsolidasie 
 

Die moontlikheid bestaan dat ‘n plaaslike owerheid en ‘n streekowerheid dieselfde 

funksies kan verrig (Vgl. bv. die destydse Afdelingsrade in die Kaapprovinsie).  Die 

konsolidasie van ‘n plaaslike owerheid en ‘n streekowerheid voorkom duplisering van 

funksies en kan die owerheidstruktuur vereenvoudig.  Daarbenewens kan beheer 

gesentraliseer word (Robson & Regan 1972:75). 

 

3.4.1.10 Regionalisasie 
 

Regionalisasie verwys na die skepping van ‘n subnasionale owerheidsvlak wat ‘n plek 

onder die sentrale owerheidsvlak maar bo die plaaslike owerhede beklee.  Die bedoe-

ling met die subnasionale owerheidsvlak is om die gaping te oorbrug tussen die 

gesentraliseerde en die gedesentraliseerde funksies van die owerheid.  Die uit-

gangspunt is dat bepaalde funksies effektief uitgevoer kan word slegs op ‘n 

streekgrondslag en daarom ontstaan die behoefte aan ‘n subnasionale owerheid (Kyk 

ook na Robson & Regan 1972:88). 

 

Die skepping van ‘n metropolitaanse owerheid met die bevoegdheid om op bepaalde 

funksionele terreine namens die verskeie streekregerings op te tree, kan derhalwe tot 

die effektiewe regering en administrasie van die gebied bydra.  Die bedoeling is dat as 

‘n plaaslike owerheid in gebreke bly om ‘n bepaalde diens te verrig, die metropolitaanse 

streekowerheid sal optree en die diens sal lewer.  Dienste wat op so ‘n wyse gelewer 

kan word, sluit langtermynbeplanning, vervoerfasiliteite, dreineringsdienste en 

waterretikulasiestelsels in (Kyk na Robson & Regan 1972:89-90 en Cloete 1997). 

 

3.4.1.11 Politieke devolusie of politieke desentralisasie 
 

Politieke devolusie is die skepping van gedesentraliseerde verteenwoordigende 

owerhede wat met hoë outonome gesag binne ‘n afgebakende bevoegdheidsfeer 
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funksioneer (Vosloo 1979: 1-2, 86-95).  Devolusie vereis ‘n afgebakende gebied waarin 

die streekowerheid bevoegdhede toegeken word.  Die bevoegdhede kan aangepas 

word namate die beleid verander.  Etniese, godsdienstige en kulturele oorwegings en 

taal kan in politieke devolusie ‘n rol speel. 

 

3.4.1.12 Inlywing 

 

Een van die metodes om metropolitaanse vraagstukke op te los, is deur inlywing, op 

voorskrif van ‘n hoër owerheid, van kleiner plaaslike owerhede by aangrensende groter 

plaaslike owerhede.  Kyk byvoorbeeld die City of Winnipeg Act, 1971, waardeur twaalf 

voorheen afsonderlike gebiede in ‘n uniale regeringsvorm saamgevat is (Goodall & 

Sprengel 1975:152-159). 

 
3.4.1.13 Anneksasie of algehele konsolidasie 

 

‘n Meer drastiese metode om omliggende gebiede by ‘n sentrale munisipale owerheid in 

te skakel, is om die omliggende gebiede te annekseer.  Alhoewel anneksasie ‘n vry 

algemene metode is om metropolitaanse vraagstukke op te los, geskied dit gewoonlik 

nie sonder teenkanting van die omliggende of randgebiede nie. 

 

Anneksasie hou bepaalde voordele in (Kyk na Goodall & Sprengel 1975:152-159), te 

wete: 

 

• een owerheidsinstelling in plaas van verskeie is in beheer van ‘n bepaalde 

geografiese gebied; 

• duplisering van dienste word uitgeskakel; 

• die moontlikheid bestaan dat personeel verminder kan word; 

• verantwoordelikheid word gesentraliseer, met ander woorde afwenteling van 

verantwoordelikheid van een owerheidsinstelling op ‘n ander word uitge-

skakel; en 

• die kwaliteit van dienslewering kan bevorder word. 
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Insgelyks hou anneksasie ook nadele in (Kyk na Goodall & Sprengel 1975:162-165), 

soos: 

 

• moontlike belastingverhoging; 

• voorstedelike vraagstukke kan deur die sentrale munisipale owerheid ver-

waarloos word; 

• ‘n verlies aan eie identiteit; 

• dit kan nie oor provinsiale grense plaasvind nie; en 

• onsamehangende integrasiepatrone kan ontstaan. 

 

3.5 EVALUASIEKRITERIA 
 

Ten einde die doeltreffendheid van die verskillende benaderings te kan vasstel, behoort 

elkeen aan die volgende vier maatstawwe gemeet te word (Goodall & Sprengel 1975: 

122): 

 

• organisatoriese eenvoud; 

• openbare gevoeligheid/vatbaarheid; 

• politieke aanneemlikheid; en 

• omvattendheid. 

 

Organisatoriese eenvoud bevorder gewoonlik uitvoerbaarheid en doeltreffendheid 

asook openbare belang.  Hiermee word bedoel dat ‘n enkele owerheidsinstelling ‘n 

gebied gewoonlik beter of doeltreffender kan bedien as ‘n reeks gefragmenteerde 

owerheidsinstellings, aangesien die koördinering van en beheer oor werksaamhede 

deur organisatoriese eenvoud vergemaklik word.  Die klem val dus op eenvoud en daar 

kan van die veronderstelling uitgegaan word dat sodanige eenvoud groter begrip by die 

inwoners of kiesers kan kweek wat weer tot beter verantwoordelike beheer deur die 

kiesers oor die regering en administrasie kan bydra. 
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Ofskoon 'groter begrip' ook as ‘n faktor van openbare gevoeligheid in ag geneem 

behoort te word, word die klem vir die doeleindes van hierdie bespreking op openbare 

toeganklikheid geplaas.  Hiermee word bedoel die mate van toegang wat ‘n kieser of 

kiesers tot die verkose ampsdraers asook die aangestelde werknemers van die 

betrokke owerheidsinstellings het. 

 

Realisties en objektief beskou behoort politieke aanneemlikheid die belangrikste 

kriterium te wees aangesien die toepassing van enige benadering skipbreuk sal ly 

indien die bepaalde benadering nie vir al die betrokkenes aanvaarbaar is nie. 

 

Laastens behoort enige metropolitaanse herstrukturering en reorganisering aan die 

kriterium van omvattendheid gemeet te word.  Hierdie kriterium behoort vir die 

doeleindes van hierdie verhandeling letterlik vertolk te word, met ander woorde enige 

metropolitaanse herstrukturering en reorganisering behoort van so ‘n aard en omvang 

te wees dat dit al die inwoners en probleme van die gebied daarby betrek.  Die 

grondslag van omvattendheid behoort ook die konsep van buigsaamheid of 

aanpasbaarheid in te sluit, aangesien die metropolitaanse omgewing, veral ten opsigte 

van bevolking en probleme, nie staties bly nie (Vgl. Thorns 2002:260). 

 

Al vier genoemde maatstawwe behoort bloot as algemene riglyne en nie objektiewe 

meetstandaarde gebruik te word nie. 

 

3.6 DIE TOEKOMS VAN DIE METROPOLIS 
 

Modernisasie, wat tegnologiese vooruitgang en ‘n kennisontploffing insluit, asook die 

hoë tempo van bevolkingsvermeerdering en verstedeliking het bepaalde implikasies vir 

die moderne verstedelikte gebied, beter bekend as die metropolitaanse gebied. 

 

Greer het sover terug as die sestigerjare geargumenteer dat daar besef moet word dat 

die skaalvergrotingsproses op al die terreine van die samelewing voortduur.  

Geskiedenis, asook gevolge wat daaruit voortvloei, staan nie stil nie (1962: 134-136).  
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Verstedeliking en die gepaardgaande vraagstukke is een van vele verskynsels van die 

moderne wêreld wat as ‘n praktiese lewensfeit aanvaar kan word.  Hierdie feit tesame 

met die verwagte toename in die tempo van verstedeliking dui daarop dat die huidige 

metropolisse en gepaardgaande vraagstukke moontlik deur dié van die toekoms 

verdwerg sal word.  Hierdie toedrag van sake vereis dat daar met realisme na die 

bestaande bedeling met betrekking tot metropolitaanse omgewings gekyk moet word 

sodat die wenslikste 'oplossing' in die verskillende bestaande metropolitaanse gebiede 

op die proef gestel kan word.  Die logika van hierdie filosofie kom kortliks daarop neer 

dat toekomsgerigte aksie deur die 'oplossing' van bestaande vraagstukke vooraf-

gegaan behoort te word. 

 

Die keuse van die 'regte' benadering behoort primêr op die reeds genoemde 

evaluasiekriteria te berus.  Tegniese doeltreffendheid, die behoud van verteen-

woordigende plaaslike selfregering en outonomie, die handhawing van die status quo 

wat betref bestaande politieke groeperings en gevestigde belange asook die bestaande 

statutêre en konstitusionele raamwerk tesame met die eiesoortige karakter van elke 

metropolitaanse gebied behoort tydens die evaluasieproses nie buite rekening gelaat te 

word nie. (Vgl. ook Vosloo 1979: 94-95). 

 

Die ad hoc-benadering van metropolitaanse vraagstukoplossing wat in die verlede in die 

meeste gebiede gevolg is, is onprakties bevind (Vgl. Vosloo 1979: 94-95).  Die ervaring 

het geleer dat die spasmodiese hantering van metropolitaanse vraagstukke op die lang 

duur geen bevredigende oplossing gebied het nie, aangesien die betrokke ad hoc-

liggame wat vir die verskillende vraagstukke in die lewe geroep is meestal bloot as 

adviserende instellings opgetree het.  Hierdie onsamehangende, ongekoördineerde en 

impulsiewe optrede van die betrokke plaaslike owerhede om vir elke skynbare 

vraagstuk ‘n ad hoc-liggaam in die lewe  te roep, het veroorsaak dat die verskeidenheid 

adviserende komitees of verenigings die publiek verwar het.  Dit kan weer die 

ontwikkeling van aktiewe openbare belangstelling verydel.  Bykomend kan tereg 

opgemerk word dat gesonde demokratiese beheer op hierdie wyse in die wiele gery 
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word aangesien aanspreeklikheid vir optrede moeilik by spesifieke individue of groepe 

tuisgebring kan word (Vgl. Vosloo 1979: 94-95). 

 

Alles inaggenome, lyk dit asof daar in die nuwe bedeling gesoek is na ‘n 'meer 

permanente' oplossing.  Ervaring elders in die wêreld toon dat die een of ander mani-

festasie van metropolitaanse federalisme die wenslikste benadering tot die oplossing 

van bestaande vraagstukke blyk te wees (Vgl. ook Vosloo 1979: 94-95). 

 

3.7 SAMEVATTING 
 

Die mens se inherente neiging om saam te groepeer of te woon, asook handel te dryf, 

bring mee dat die verstedelikingsproses momentum behou.  Hoe vinniger moder-

nisering plaasvind - dit wil sê tegnologiese ontwikkeling, kennisverbreding, indus-

trialisasie, ekonomiese voorspoed, massakommunikasie- en vervoermedia-ontwik-

keling, professionele en akademiese vooruitgang, mobiliteit in beroep of verblyf - hoe 

vinniger vind verstedeliking plaas.  Die migrasie van mense het natuurlik nie sonder 

haakplek plaasgevind nie; inteendeel, besondere maatskaplike, ekonomiese asook 

politieke en administratiewe vraagstukke blyk inherent daaraan te wees.  Enkele van die 

vernaamste metropolitaanse vraagstukke het die sentrale tema van hierdie hoofstuk 

gevorm en was in twee algemene kategorieë, naamlik die primêre en die sekondêre 

vraagstukke, onderverdeel. 

 

Die vraagstukke van die moderne metropolitaanse gebiede is, soos uit die vooraf-

gaande afgelei kan word, uiteenlopend asook besonder ingewikkeld.  Desnie-

teenstaande is gepoog om aan die hand van ‘n breë klassifikasie sommige van die 

belangrikste metropolitaanse vraagstukke, waaronder die politieke, administratiewe, 

ekonomiese en maatskaplike vraagstukke, asook bepaalde sekondêre vraagstukke, 

naamlik ordelike stedelike en ruimtelike beplanning, verkeersbeplanning, openbare 

vervoer, gesondheidsdienste en behuising, uit te lig. 
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Dit is belangrik om in gedagte te hou dat die voormelde vraagstukke van so ‘n aard en 

omvang is dat hulle moeilik deur die afsonderlike munisipale en plaaslike eenhede 

binne ‘n metropolitaanse gebied behartig en (onder andere) gefinansier kan word. 

 

Met genoemde vraagstukke as agtergrond is daar ook in die hoofstuk aandag gegee 

aan moontlike benaderings of 'oplossings' wat gevolg kan word om metropolitaanse 

vraagstukke te oorkom.  Op hulle beurt kan die oplossings moontlik die aard van die 

metropolis van die toekoms beïnvloed. 

 

Tegnologiese verandering, politieke en ekonomiese asook sosiologiese tendense 

bepaal en beïnvloed gewoonlik die dinamika van urbanisme.  Sistematiese denke oor 

die metropolitaanse toekoms vir die nuwe metropolitaanse munisipaliteite is nog in ‘n 

embriostadium en daar is nog voldoende ruimte oor vir nuwe kennis.  Die doelgerigte 

bestudering van die sosiale wetenskappe en ‘n belangstellende en deelnemende 

publiek behoort die bestaande gebrek aan insig of begrip in hierdie verband te 

verminder. 

 

Metropolitaanse regering en administrasie in Suid Afrika is ook tegelykertyd die produk 

en die weerspieëling van die politieke en administratiewe stelsel in sy geheel.  In die 

volgende hoofstuk word die ontwikkeling van metropolitaanse munisipaliteite en die 

totstandkoming en samestelling van die STMM in historiese en administratiewe konteks 

geplaas deur die politieke situasie en wetgewende bepalings te beskryf wat ook 'n 

invloed uitoefen op die funksionering van 'n metropolitaanse munisipaliteit. 

 

Hoofstuk vier bevat 'n studie van die ontstaan en kenmerke van die STMM asook die 

samestelling, waarna in die doelwitte van die studie in die eerste hoofstuk verwys is.  

Die bestudering van die samestelling van die STMM is belangrik omdat dit help om die 

funksionering daarvan beter te verstaan. 
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HOOFSTUK VIER 
 

TOTSTANDKOMING EN SAMESTELLING VAN DIE STAD 
TSHWANE METROPOLITAANSE MUNISIPALITEIT 

 
4.1 INLEIDING 
 
Hoofstuk vier bevat 'n beskrywing van die totstandkoming en samestelling van die 

STMM.  Na voltooing van navorsing oor die betrokke wetlike riglyne vir plaaslike 

regering wat spesifiek op die STMM afgestem is, asook die amptelike riglyne, amptelike 

lêers, besluite en praktyke van die STMM, is die vernaamste materiaal geïntegreer en 

gekoördineer sodat die riglyne, feite en waarnemings vir hulself kon spreek.  Die 

resultate word in hierdie en die daaropvolgende hoofstukke ingedeel.  

 

Soos reeds in die benadering tot die studie gestel bly dit natuurlilk bloot net 'n 

raamwerk, en die invloed van hierdie onderskeie bepalings en riglyne op die bepaling 

van die rol en funksionering van die STMM kan gedurig wissel namate hulle op die 

praktiese uitvoering daarvan, reageer of gemodifiseer word deur die gang van gebeure.  

Die doel van hierdie hoofstuk en die daaropvolgende hoofstukke is nie om met die fyn 

besonderhede van die vakliteratuur, en die geskiedkundige en daaglikse rekord 

gemoeid te wees nie, maar om ondersoek in te stel na amptelike bepalings en 

veralgemenings oor 'n spesifieke stelsel van plaaslike regering in die Suid-Afrikaanse 

politieke en administratiewe munisipale milieu. 

 

In dié hoofstuk word die basiese politieke en administratiewe raamwerk waarbinne die 

STMM funksioneer, uiteengesit.  Om 'n beter begrip oor die aard van die STMM en 

meer spesifiek die  rede vir die nuwe gedaante van metropolitaanse regering te kry, 

word die konstitusionele  verloop ter oriëntering kortliks bespreek.  
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Die hoofstuk verduidelik ook bondig  hoe die verskillende stelsels van munisipale 

regering te wete die drie uitvoerende stelsels en die twee deelnemende stelsels, 

saamgestel is.  Daar is aangetoon dat die STMM 'n Kategorie A-munisipaliteit is.  Die 

hoofstuk bevat ook 'n beskrywing van die aard van  Kategorie A-munisipaliteite en die 

uitdagings van hierdie munisipaliteite om die spesifieke probleme van metropolitaanse 

gebiede aan te spreek.  Kategorie A-munisipaliteite is juis geposisioneer om hierdie 

probleme te oorkom. 

 

Die spesifieke samestelling van die STMM is ook onder die loep geneem.  Die rol van 

die burgemeesters-uitvoerende stelsel en die komitees om die uitvoerende 

burgemeester by te staan word ook kortliks aangetoon.  Die rol wat die uitvoerende 

burgemeester in die lig van wetgewende bepalings, die raad en die uitvoerende 

hiërargie speel, word ook beskryf.  Al hierdie aangeleenthede beïnvloed die rol wat die 

STMM in sy geheel uiteindelik suksesvol moet vervul.  

 

4.2 HISTORIESE AGTERGROND 
 

Ten einde 'n sinvolle ontleding van die ontwikkeling van metropolitaanse munsipaliteite 

vanuit 'n Suid-Afrikaanse historiese perspektief te doen, is dit derhalwe nodig om 

allereers die geskiedkundige aspekte rondom die mees resente en omstrede 

wetgewende veranderinge wat gelei het tot die transformasie van plaaslike regering in 

die Suid-Afrikaanse samelewing kortliks onder die loep te neem.  

 

Die transformasie van plaaslike regering in Suid-Afrika word gekenmerk deur die 

dinamiese proses wat oor tyd plaasgevind het.  Suid-Afrikaanse plaaslike regering het 

inderdaad ontwikkel uit die stelsel wat deur die koloniale magte na Suid-Afrika gebring 

is.  Die Hollandse stelsel bevat 'n kombinasie van staatsamptenare en verkose 

burgerlikes, terwyl die Engelse stelsel die Westminster-stelsel reflekteer (De Beer 

1997:1). 
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Dit blyk dat die apartheidstelsel ten sterkste op die plaaslike regeringsvlak 

gemanifesteer het.  Dit is hier waar wette wat rassegemeenskappe geskei het, op alle 

lewensterreine plaasgevind het, en waar blankes voorregte ten koste van ander 

gemeenskappe geniet het (Cloete 1995:1).  Na 1985 het politieke weerstand teen anti-

apartheid op plaaslike vlak in Suid-Afrika gelei tot verhoogde konflik.  Die Suid-

Afrikaanse regering was verplig om 'n noodtoestand af te kondig ten einde wet en orde 

te herstel.  Die intensiteit van konflik op plaaslike regeringsvlak en die byna dooie punt 

wat ontstaan het, het daadwerklik bygedra tot die verdwyning van apartheid (Giliomee & 

Schlemmer 1989:1). 

 

Die 1980's is gekenmerk deur die Nasionale Party se wegbeweeg van streng apartheid.  

Hervormers in die Nasionale Party het besef dat ekonomiese en politieke veranderinge 

nodig is om groter stabiliteit in Suid-Afrika te verseker.  Die Grondwet van die Republiek 

van Suid-Afrika, 1983 ( Wet 110 van 1983) (hierna genoem die 1983-Grondwet) het die 

Westminster-stelsel vervang met 'n driekamer Parlement wat voorsiening gemaak het 

vir beperkte magsdeling vir Indiërs en Kleurlinge.  Aparte parlementêre kamers is vir 

Blankes, Indiërs en Kleurlinge daar gestel, elk met sy eie besluitnemingsbevoegdheid 

aangaande 'eie sake'.  Dié drie kamers moes gesamentlik oor 'algemene sake', oftewel 

sake van gemeenskaplike belang, besluit (Cameron 1999:77). 

 

Die stemverteenwoordiging in dié drie kamers was egter van so 'n aard dat die 

dominerende party in die Wit Kamer algehele beheer oor 'algemene sake' gehad het, 

wat die makro-ekonomiese beleid, verdediging en arbeid ingesluit het (Cameron 

1999:78). 

 

Die konstitusionele veranderinge op nasionale vlak het gelei tot 'n behoefte om ook op 

plaaslike vlak te hervorm.  Die 1993-Grondwet het egter bepalings bevat wat verseker 

het dat Indiër- en Kleurlinggemeenskappe wat nie lewensvatbaar is nie, nié 

onafhanklike plaaslike owerhede word nie. 
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Die Wet op Swart Plaaslike Owerhede, 1982 (Wet 102 van 1982) (hierna genoem die 

1982-Wet op Swart Plaaslike Owerhede) het die ontstaan van Swart plaaslike 

owerhede gekenmerk, wat van die driekamerstelsel uitgesluit was.  Geen ekstra bron 

van inkomste was beskikbaar om in die behoeftes van dié nuwe swart plaaslike 

regering te voorsien nie, alhoewel die Swart owerhede meer uitgebreide funksies gehad 

het, wat hoë uitgawes geverg het (Cameron 1999:79;  Botes et al. 1996:213). 

 

Die 1982-Wet op Swart Plaaslike Owerhede het gepoog om aan Swart gemeenskappe 

'n soort van demokratiese selfregering te gee.  Die wetgewing was wettig, maar dit was 

nie 'eg' nie.  Die verkose raadslede is die 'ses persenters' genoem (wat die vlak van 

ondersteuning aandui), of 'uitverkopers' (wat 'n aanduiding was dat hulle vennote van 

die wit magsbeheerde regering was), of is eenvoudig as korrup beskou ('n refleksie van 

selfverreiking, nepotisme en die afwesigheid van verbintenis/oorgawe) (Venter 

2001:203). 

 

Ingevolge die 1985-Wet op Streeksdiensterade het streeksdiensterade tot stand gekom 

wat bestaan het uit verteenwoordigers van Wit- en Swart plaaslike owerhede asook 

Indiër- en Kleurling bestuurskomitees, bestem om aangeleenthede wat slegs een 

bevolkingsgroep in die streek geraak het, nie as 'n streekfunksie maar as 'n 'eie saak' 

vir die betrokke groep te hanteer (Kyk na Hoofstuk drie 3.4.1.5). 

 

Nieteenstaande die SDRe se strewe om die hertoewysing van fondse na voorheen 

benadeelde gebiede op te gradeer en te fasiliteer, het hulle gefaal in die daarstelling 

van finansieel-vatbare Swart plaaslike owerhede (Cameron 1999:81).  Dit het daartoe 

gelei dat sommige raadslede onverantwoordelik uitgawes aangegaan het, bates van die 

geakkumuleerde reserwes ontneem het en bedryfskapitaal uitgewis het, wat genoop het 

dat geld by finansiële instellings geleen moes word.  Swart plaaslike owerhede het 

bankrot geraak omdat hulle nie oor die nodige finansiële bestuursvaardighede beskik 

het nie, wat dienslewering negatief beïnvloed het (Venter 2001:119). 
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Die 1990's was gekenmerk deur belangrike politieke veranderinge in Suid-Afrika.  Die 

African National Congress (ANC) en ander politieke partye is deur die F.W. de Klerk-

administrasie ontban.  Die eerste groot ontwikkeling op plaaslike regeringsvlak in die 

1990's was die ondersoek deur die Koördinerende Raad vir Plaaslike 

Regeringsaangeleenthede, wat aanbeveel het dat die volgende vyf alternatiewe 

modelle vir plaaslike regering verder bespreek en onderhandel behoort te word, te wete: 

 

• Aparte plaaslike owerhede vir die verskillende bevolkingsgroepe met eie 

jurisdiksiegebiede, met die voorbehoud dat rasgebaseerde stede, waar 

finansieel lewensvatbaar, toegelaat sal word. 

• 'n Mini SDR met 'n gesamentlike administrasie saamgestel deur 

onafhanklike plaaslike owerhede en plaaslike instellings, wat sekere besluite 

gesamentlik sal neem. 

• 'n Gesamentlike plaaslike owerheid wat deur buurtbestuurskomitees, op 'n 

nie-rassige grondslag, tot stand gebring sal word. 

• 'n Eenvoudige meerderheidsmodel, met of sonder minderheidsbeskerming. 

• Enige ander onderhandelde plaaslike model (Cameron 1999:82). 

 

Dié Koördinerende Raad het ook metropolitaanse regering in 1991 ondersoek en 

voorgestel dat die funksies en inkomstebronne van SDRe in metropolitaanse gebiede 

deur die voorgestelde metropolitaanse instellings oorgeneem kan word.  Gedurende 

1992 en 1993 het veelparty onderhandelings plaasgevind, wat gelei het tot die 

Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika,1993 ( Wet 200 van 1993) (hierna genoem 

die 1993-Grondwet).  Dit het as die Interim Grondwet bekend gestaan en het 'n aantal 

magsdelingsmeganismes ingesluit om minderheidsregte te beskerm.  In 1993 het die 

Plaaslike Regering Onderhandelingsforum tot stand gekom. 

 

Gegewe die komplekse en rigiede plaaslike regeringstelsels in Suid-Afrika, is daar in 

1993, na onderhandelinge, ooreengekom dat die transformasie van plaaslike regering in 

drie fases sal geskied. 
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Die hele herstruktureringsproses van plaaslike regering soos dit deur die 1996-

Grondwet in vooruitsig gestel is, is deur herafbakening van die gebiede van al 843 

bestaande munisipaliteite voorafgegaan.  Hierdie proses is onderneem deur die 

Munisipale Afbakeningsraad wat op 1 Februarie 1999 ingevolge die 1998-Wet op 

Munisipale Afbakening deur die President aangestel is.  Die raad het die oorblywende 

apartheid munisipale grense met funksionele en administratiewe grense vervang.  

Provinsiale wetgewing moes die verskillende tipes munisipaliteite wat in die provinsie 

gestig staan te word bepaal (Burger 1999:42-43). 

 

Gedurende 1998 is die finansiële status van meer as 200 munisipaliteite met finansiële 

probleme deur middel van bestuursoudits deur provinsiale taakspanne met die hulp van 

die Nasionale Taakspan van die Departement van Konstitusionele Ontwikkeling 

geanaliseer.  In sommige gevalle het die bestuursoudit self die probleemgebiede 

uitgelig en het munisipaliteite onmiddellik regstellende stappe ten opsigte hiervan 

gedoen.  In die meeste gevalle moes provinsies direk ingryp deur die instelling van 

bestuursteunprogramme wat daarop gemik was om die finansiële lewensvatbaarheid 

van dié munisipaliteite te herstel. 

 

Konstante monitering van munisipale finansies deur provinsiale taakspanne maak deel 

uit van die Plaaslike regering-transformasieprogramme en verseker dat gesonde 

rekenkundige praktyke deur die munisipaliteite toegepas word (Burger 1999:42-43). 

 

• Pre-interim fase:  Aangestelde rade (vanaf 1994-1996) 
 

 Dié eerste fase het gelei tot die daarstelling van plaaslike regeringstrukture deur die 

bestaande apartheidsrade te kombineeer met teenoorgestelde strukture, en sodoende 

is 'n genomineerde stelsel van plaaslike regering geskep.  Dit beteken dat 

rasgebaseerde plaaslike owerhede vir veral stedelike gebiede afgeskeep is, en vervang 

is met nie-rassige Plaaslike Oorgangsrade.  Die SDRe is vervang met Metropolitaanse 

Oorgangsrade (Sutcliffe 2000:7). 
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'Eerste Generasie' Aangeleenthede het hoofsaaklik gehandel oor die amalgamasie van 

rasgedefinieerde munisipaliteite, binne die raamwerk van die 1993-Oorgangswet op 

Plaaslike Regering.  Hierdie fase was uitdruklik 'oorgang' en derhalwe is daar onder 

andere na munisipaliteite verwys as 'Plaaslike Oorgangsrade'.  Daar was geen 

oorhoofse model wat munisipale kapasiteit kon help bou nie, met die gevolg dat 

plaaslike regerings landswyd verskillende bestuurstyle ontwikkel het.  'n Normatiewe 

model om die amalgamasieproses te evalueer het op daardie tydstip ontbreek en is 

daar slegs op kleinighede/onderdele van spesifieke munisipaliteite gefokus (Third 

Generation Issues Facing Local Government in South Africa 2002:4). 

 

• Interimfase:  Verkose Rade (vanaf 1996-2000) 
 

Dié tweede fase het begin na die plaaslike regeringsverkiesings in 1995 en 1996.  Dié 

fase was interim omdat dit die voorloper was van die daarstelling van demokratiese 

munisipaliteite ingevolge die nuwe 1996-Grondwet.  Die Interim owerhede was nie 

heeltemal demokraties nie, byvoorbeeld, die Indiër, Kleurling en Blanke areas het 

dieselfde aantal wyksraadslede gehad as die voorheen Afrikaanse areas, alhoewel 

hulle bevolkings beduidend verskil het, en dit nie regdeur Suid-Afrika gegeld het nie 

(Sutcliffe 2000:7). 

 

'Tweede Generasie' Aangeleenthede is geopper/het in 1998 te voorskyn gekom as deel 

van die Witskrif op Plaaslike Regering.  Die samestelling van die voorlopige 

besprekingsdokument, en die daaropvolgende Groenskrif en Witskrif op Plaaslike 

Regering, het met intense konsultasie gepaard gegaan.  Daardie debatte het gepoog 

om die betekenis van die konstitusionele bepalings van plaaslike regering uit te klaar.  

Gedurende hierdie fase is oorhoofse normatiewe vrae aangespreek, wat gelei het tot 

die opstel van die 1998-Wet op Munisipale Strukture, asook die 2000-Wet op 

Munisipale Stelsels en die herafbakening van en die verkiesing van nuwe 

munisipaliteite in 2000.  In teenstelling met die Eerste Generasie fase, het die Tweede 

Generasie fase die oorhoofse visie en grondslag van plaaslike regering beklemtoon 

(Third Generation Issues Facing Local Government in South Africa 2002:4). 
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• Finale fase 
 

 Hierdie fase het 'n aanvang geneem met die implementering van die finale 

konstitusionele model op plaaslike vlak wat deur die Grondwetlike Vergadering, wat uit 

die Nasionale Vergadering en die Senaat bestaan, opgestel is (Cameron 1999:85).  Dié 

fase het 'n nuwe plaaslike regeringsbestel in Suid-Afrika ingelui. 

 

In 1998 het 'n nuwe era aangebreek waarin plaaslike owerhede vir die eerste keer in die 

Suid-Afrikaanse geskiedenis in die Parlement verteenwoordig sou wees en geregtig sou 

wees om deel te neem aan die wetgewende proses in soverre dit hulle regeringsfeer 

raak.  Plaaslike regerings is deur SALGA geregtig om verteenwoordigers na die 

Nasionale Raad vir Provinsies te stuur.  Dit word gereguleer deur die 1997-Wet op 

Georganiseerde Plaaslike Regering wat op 12 November 1997 in werking getree het.  

Ingevolge dié Wet, sal 'n maksimum van 10 aangewese raadslede die belange van 

plaaslike regering verteenwoordig.  Die Regering het SALGA erken as die organisasie 

wat die meerderheid van provinsiale plaaslike regeringsorganisasies verteenwoordig.  

In Februarie 1998 is 'n span van 50 raadslede uit al nege provinsies benoem om 'n poel 

te vorm waaruit verteenwoordigers gewerf kon word (Burger 1999:42). 

 

'Derde Generasie' Aangeleenthede het sedert Januarie 2001 geheers.  Dit behels vrae 

aangaande die praktiese ontwikkelingsbestuur binne die normatiewe raamwerk van die 

Witskrif op Plaaslike Regering en tersaaklike wetgewing. 

 

'Derde Generasie' Aangeleenthede handel oor 'n ontwikkelende funksioneringstyl.  Dit 

behels die verlangde uitsette van munisipale aktiwiteite, dit is munisipale beleid 

aangaande ontwikkeling en programme, asook die wyse waarop sekere aktiwiteite 

behoort te geskied, byvoorbeeld deur geïntegreerde beplanning, publieke deelname en 

alternatiewe dienslewering (Ismail et al.1997). 
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'Derde Generasie' Aangeleenthede behels ook praktiese sake soos organisasie-

struktuur, finansies, menslike hulpbronne en dienslewering.  Alhoewel voornoemde sal 

dien as 'n grondslag vir (politieke) debatte aangaande spesifieke munisipale aange-

leenthede, sal heelwat normatiewe debatte ook nog (moet) plaasvind, byvoorbeeld die 

betrokkenheid van die private sektor by munisipale dienslewering, die toedeling van 

magte en funksies tussen plaaslike en distriksrade, die gesag van plaaslike owerhede 

teenoor die Nasionale en Provinsiale Regerings aangaande die ontwerp en imple-

mentering van Geïntegreerde Ontwikkelingsplanne (GOP's). 

 

Die betrokke belanghebbendes stem saam oor die fundamentele aangeleenthede, 

naamlik:  die belangrikheid van die plaaslike regeringsfeer as die primêre (hoof) 

leweringsagent;  die behoefte om plaaslike demokrasie te bevorder deur middel van 

publieke deelname;  die oorweging van alternatiewe diensleweringsmeganismes;  en 

die behoefte om die amp van raadslede te professionaliseer. 

 

Soos reeds in die inleidende hoofstuk vermeld is die grootste uitdaging vir 

metropolitaanse regering in Suid-Afrika om die ondergeskikthede en ongelykhede wat in 

Suid-Afrikaanse stede bestaan, aan te spreek en reg te stel. 

 

Die nuwe plaaslike regeringstelsel is op die volgende beginsels gebaseer: 

 

- Die ontwikkeling van munisipale regering (met die doel om volhoubaar en 

geïntegreerd te wees, om armoede te verlig asook die opbou van die 

menslike hulpbron); 

- geïntegreerde dienslewering tesame met geïntegreerde ontwikkelingsplanne 

(infrastruktuur en mensontwikkeling); 

- gelykheid en volhoubaarheid te verseker;  en 

- demokratiese verteenwoordiging en rekenpligtigheid te verseker deur 

deelname aan te moedig (Sutcliffe 2000:8). 
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Die 1998-Wet op Munisipale Strukture omskryf vyf verskillende stelsels van munisipale 

regering vir Suid-Afrika.  Dié Wet maak voorsiening vir die verdeling van funksies en 

bevoegdhede, en reguleer die interne stelsels, strukture, ampte van munisipaliteite en 

verkiesingstelsels. 

 

Dié Wet maak ook voorsiening vir die toewysing van magte en funksies tussen 

Kategorie B- en C- munisipaliteite en handel met die verkiesingstelsel wat tydens toe-

komstige munisipale verkiesings van toepassing sal wees. 

 

Soos reeds gestel het elke munisipale raad uitvoerende bevoegdhede en pligte.  Die vyf 

uitvoerende regeringstelsels beskryf die strukture waardeur die munisipale raad hul 

uitvoerende bevoegdhede uitoefen en hul uitvoerende pligte vervul.  Die 1998-Wet op 

Munisipale Strukture maak voorsiening vir drie verskillende uitvoerende regering-

stelsels. a) 'n Volle raad met 'n uitvoerende stelsel, of, b) 'n Gesamentlike uitvoerende 

stelsel, of, c) 'n Burgemeesters-uitvoerende stelsel.  Elke munisipale raad moet een van 

die drie stelsels van uitvoerende regering hê. 

 

Benewens die drie uitvoerende stelsels wat hierbo genoem is, maak die 1998-Wet op 

Munisipale Strukture ook voorsiening vir twee deelnemende stelsels van munisipale 

regering - die wykdeelnemende stelsel en die subraaddeelnemende stelsel. 

 

Uitvoerende stelsels en deelnemende stelsels kan gekombineer word om soorte 

munisipaliteite te vorm (Local Government Information Series 2: Soorte Munisipaliteite 

1999:7). 

 

4.3 GRONDSLAE VAN KATEGORIE A-MUNISIPALITEITE:  'N 
KONTEMPORÊRE PERSPEKTIEF VAN  METROPOLITAANSE 
PLAASLIKE REGERING 

 

Soos reeds in die vorige hoofstuk vermeld, staar metropolitaanse gebiede  uitdagings in 

die gesig soos afgesonderde gemeenskappe wat, alhoewel hulle fisies van mekaar 
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afgesonderd is, op mekaar aangewese is en in interaksie met mekaar kom.  

Metropolitaanse gebiede het die uitdagings van grootskaalse armoede en die dringende 

behoefte aan ekonomiese ontwikkeling van hele gemeenskappe en gebiede met ander 

gebiede in gemeen (Kyk na Local Government Information Series 2: Plaaslike regering 

vir die 21ste eeu 1999:14-16). 

 

In die eerste plek kan metropolitaanse gebiede bestuur word deur Kategorie A-

munisipaliteite, waarvan die STMM een is, een van die drie kategorieë munisipaliteite 

wat deur die 1996-Grondwet toegelaat word.  Hierdie kategorie munisipaliteit het 

alleengesag in sy jurisdiksiegebied.  Dit beteken basies dat alle metropolitaanse 

gebiede bestuur sal word deur een sterk struktuur wat verantwoordelik is vir, en 

verantwoording doen aan, die hele spektrum gemeenskappe wat 'n metropolitaanse 

gebied uitmaak. 

 

Hierdie strukture, wat as metropolitaanse munisipaliteite sal bekend staan, sal strukture 

bekend as subrade kan oprig.  Hulle is op 'n manier soortgelyk aan die destydse 

metropolitaanse plaaslike rade, wat in die verlede as metropolitaanse substrukture 

bekend gestaan het, maar hulle sal nie 'oorspronklike' bevoegdhede hê nie.  Met ander 

woorde, hulle vorm deel van die metropolitaanse munisipaliteit en sal net funksies 

vervul wat deur die metropolitaanse munisipaliteit aan hulle gedelegeer word. 

 

Hierdie metropolitaanse munisipaliteite het die taak om die spesifieke uitdagings van die 

bestaande metropolitaanse gebiede aan te spreek.  Hierdie uitdagings kan in die 

volgende drie kategorieë (Kyk na Local Government Information Series 2:Plaaslike 

regering vir die 21ste eeu 1999:14-16) opgesom word: 

 

• Die behoefte om bestaande metropolitaanse gebiede as geheel in 

samehangende gemeenskappe met metropoolwye bestuur te integreer 
 
Metropolitaanse gebiede is per definisie (Kyk na Hoofstuk twee) groot stedelike gebiede 

waar die bevolkings deur vervoernetwerke (paaie, openbare vervoer), deur handels- en 
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ontspanningsgebiede, en, miskien die belangrikste van alles, deur 'n gedeelde sin van 

identiteit oor hulle woonplek direk en indirek aan mekaar gekoppel is. 

 

Die hoofdoel van die metropolitaanse munisipaliteit in die nuwe stelsel is dus om die 

ware, menslike en doeltreffende integrasie van gemeenskappe en stede te 

bewerkstellig.  Die vorige stelsel het probeer om met hierdie taak te begin en het baie 

vermag, maar daar is nog 'n lang pad om te loop en die metropolitaanse munisipaliteit 

was die noodsaaklike eerste stap. 

 

• Die behoefte aan doeltreffende en betekenisvolle plaaslike verteen-

woordiging vir alle gemeenskappe in die metropolitaanse gebied 
 
Kommentators slaan die waarde van die nuwe metropolitaanse munisipaliteite 

verskillend aan.  Die nuwe metropolitaanse munisipaliteite word deur party gekritiseer 

as synde te 'gesentraliseer', en vir die skepping van reusestrukture wat nie die 

behoeftes van alle gemeenskappe in 'n metropolitaanse gebied sal kan verstaan en 

aanspreek nie.  Ander beskou die grootte van die regeringstruktuur nie as die 

belangrikste aanduiding van hoe goed dit spesifieke kiesafdelings of gemeenskappe 

kan verteenwoordig nie, maar van groter belang die gehalte van regering wat uit enige 

stelsel voortvloei. 

 

Die rol van subrade in die nuwe stelsel kan in der waarheid hierdie nuwe stelsel hoogs 

gedesentraliseer maak.  Elke metropolitaanse munisipaliteit kan besluit hoeveel 

subrade daar moet wees en waar hulle gesetel moet wees.  Hulle kan ook besluit watter 

magte of bevoegdhede aan 'n bepaalde subraad gedelegeer moet word, of oor watter 

sake hulle 'n subraad moet raadpleeg voordat hulle voortgaan met 'n besluit.  Die 

verskillende meganismes wat die 1998-Wet op Munisipale Strukture instel om die 

deelname van inwoners in hierdie subrade te verseker, kan ook die wyse waarop 

'plaaslike' regering op die metropolitaanse vlak geskied, transformeer.  Individuele 

munisipaliteite kan bemagtig word om self te besluit wat die beste vir hul situasie is, met 
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die leiding van nasionale wetgewing wat verskeie vorms van plaaslike deelname 

moontlik maak. 

 

• Die wyse waarop dienste oor metropolitaanse gebiede verskaf word, 

moet drasties verander 
 

Voorheen het verskillende gemeenskappe toegang tot verskillende soorte en vlakke 

dienste gehad.  Dit is deels toe te skryf aan die nalatenskap van apartheid, waar onder-

ontwikkelde gemeenskappe dikwels direk langs hoogs ontwikkelde gemeenskappe 

gevind is. 

 

Plaaslike regerings moet hulself wesenlik op 'n sekere manier as 'n besigheid sien - 'n 

besigheid met gehalteprodukte wat dit aan inwoners as hul grondwetlike reg 'verkoop'.  

Die nuwe metropolitaanse stelsel kan 'n effektiewe en doeltreffende manier van 

dienslewering moontlik maak deur aan elke munisipaliteit meer magte (en meer 

verantwoordelikhede) te gee om die manier waarop hulle hul grondwetlike pligte uitvoer 

te 'korporatiseer'. 

 

Die enkelstruktuur wat byvoorbeeld oor 'n hele gebied jurisdiksie het, is beter in staat 

om verenigde maniere te bewerkstellig om diensgeld in te samel, of om advies- of 

oplossingsentrums te verskaf.  'Eenstop'-kantore by 'n duidelik herkenbare plek van 

munisipale sake waarheen inwoners kan gaan om al hulle vrae of probleme uit die weg 

te ruim, is net een soort voordeel wat die verenigde metropolitaanse struktuur kan bied.  

Dit mag ook nie nodig wees vir 'n munisipaliteit om direk betrokke te wees by die 

verskaffing van sekere dienste nie.  Metropolitaanse regerings sal dus meer 

doeltreffende vennootskappe met, byvoorbeeld, privaat besighede of gemeen-

skapsorganisasies kan aangaan. 

 

Die nuwe stelsel bied 'n nuttige 'hupstoot' in die regte rigting deur 'n strukturele 

raamwerk vir korporatisering te verskaf, en die vryheid vir individuele munisipaliteite om 

self te besluit presies hoe hulle stelsels van diensverskaffing wil verbeter. 
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• Dit is die kern-elemente van die nuwe plaaslike regeringstrukture 

 

Nuwe strukture kan bepaald nie op sigself al die uitdagings wat vir plaaslike regering 

regoor die land voorlê, aanspreek nie.  Hulle verskaf egter die nodige raamwerk om met 

die taak te begin.  Hulle kan verder deur nasionale wetgewing en nuwe denkwyses oor 

hoe hulle intern te werk moet gaan om transformasie 'n werklikheid te maak gerugsteun 

word (Local Government Information Series 2:  Plaaslike regering vir die 21ste eeu 

1999:14-16; Kyk ook na die Internet:  http://www.gov.za/structure/local-gov.htm). 

 

4.4 TOTSTANDKOMING VAN DIE STMM 
 

Ingevolge artikel 12(1), saamgelees met artikel 14(2) en 90(2) van die 1998-Wet op 

Munisipale Strukture (hierna genoem die 'Artikel 12-kennisgewing'), het die twee lede 

van die uitvoerende rade wat vir plaaslike bestuur van die Gauteng Provinsie en die 

Noordwes Provinsie verantwoordelik is sekere munisipaliteite daargestel, soos ook die 

STMM (Buitengewone Provinsiale Koerant Nr 141 van 1 Oktober 2000: Kennisgewing 

6770 van 2000). 

 

Die STMM is 'n Kategorie A-munisipaliteit soos deur die Afbakeningsraad ingevolge 

artikel 4 van die 1998-Wet op Munisipale Strukture bepaal.  Die STMM beskik oor 'n 

burgemeesters-uitvoerende stelsel (kyk 2.3.2) gekombineer met 'n Wyk-deelnemende 

stelsel.  Die STMM bestaan uit 152 raadslede, waarvan 76 proporsioneel verkose 

raadslede is en 76 wyksraadslede.  Dit bestaan derhalwe uit 76 wyke. 

 

Die daarstelling van die STMM het meegebring dat die volgende munisipaliteite ontbind 

is: 

 

• Groter Pretoria Metropolitaanse Raad 

• Stadsraad van Pretoria 

• Dorpsraad van Centurion 
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• Noordelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

• Hammanskraal Plaaslike Areakomitee 

• Oostelike Gauteng Diensteraad 

• Pienaarsrivier Oorgangsverteenwoordigingsraad 

• Krokodilrivier Oorgangsraad 

• Westelike Gauteng Diensteraad 

• Winterveld Oorgangsverteenwoordigingsraad 

• Themba Oorgangsverteenwoordigingsraad 

• Mabopane Oorgangsverteenwoordigingsraad 

• Ga-rankuwa Oorgangsverteenwoordigingsraad 

• Oostelike Distriksraad. 

 

Die eerste Raadsvergadering van die STMM het op 12 Desember 2000 plaasgevind en 

die belangrikste aspekte waaroor besluite geneem is, is die volgende: Die Munisipale 

verkiesings van die STMM wat op 6 Desember 2000 plaasgevind het, word vry en 

regverdig verklaar; Raadslid H.P.  Maluleka word onbestrede tot die amp van Speaker 

verkies; Vader S. Mkhatshwa word onbestrede as Uitvoerende Burgemeester verkies 

(Kyk na Aanhangsel A);  Ingevolge artikel 60 van die 1998-Wet op Munisipale Strukture, 

word die lede van die Burgemeesterskomitee deur die Uitvoerende Burgemeester 

aangekondig; en die  Interim Administratiewe Struktuur word goedgekeur (Kyk na 

Diagram 1 en 'n bespreking hiervan in Hoofstuk 3). 

 

4.4.1 BURGEMEESTERS-UITVOERENDE STELSEL 
 

Die burgemeesters-uitvoerende stelsel, wat deur die STMM goedgekeur en toegepas 

word, maak voorsiening vir die uitoefening van gesag deur 'n uitvoerende 

burgemeester.  Die uitvoerende leierskap van die munisipaliteit vestig in hierdie amp.  

Die uitvoerende burgemeester kan deur 'n burgemeesterskomitee bygestaan word. 

 

In hierdie stelsel verkies die munisipale raad een lid van die raad as die uitvoerende 

burgemeester.  Dié verkiesing het op 12 Desember 2000 plaasgevind en Vader 
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Smangaliso Mkhatshwa is soos reeds genoem onbestrede as eerste Uitvoerende 

Burgemeester van die STMM verkies en uitvoerende bevoegdhede en pligte is aan hom 

gedelegeer.  As die LUR vir Plaaslike Regering instem, kan die munisipale raad ook 'n 

uitvoerende onderburgemeester verkies, wat nie die geval by die STMM is nie.  Die 

uitvoerende onderburgemeester voer die pligte van die uitvoerende burgemeester uit 

wanneer die uitvoerende burgemeester afwesig is of nie beskikbaar is nie. 

 

As 'n munisipale raad meer as nege lede het, soos ook in die geval van die STMM, 

moet die uitvoerende burgemeester 'n burgemeesterskomitee saamstel.  Die 

burgemeesterskomitee bestaan uit raadslede wat deur die uitvoerende burgemeester 

aangewys word om daarop te dien. 

 

Die burgemeesters-uitvoerende stelsel bevat ook die volgende twee belangrike 

aspekte: 

 

• In die burgemeesters-uitvoerende stelsel delegeer die munisipale raad 

uitvoerende bevoegdhede en pligte aan 'n individuele raadslid, naamlik die 

uitvoerende burgemeester.  Alhoewel die uitvoerende burgemeester verant-

woordelikhede aan lede van die burgemeesterskomitee kan delegeer, bly 

die burgemeester toerekenbaar aan die munisipale raad vir alle bevoegd-

hede en pligte wat aan hom of haar toegewys is. 

• In die burgemeesters-uitvoerende stelsel word die burgemeesterskomitee 

deur die uitvoerende burgemeester aangewys. 

 

Die verkiesing van 'n individuele uitvoerende leier (die uitvoerende burgemeester) hou 

verskeie voordele in.  Waarskynlik die grootste voordeel is dat dit 'n 'gesig' aan plaas-

like regering gee.  Dit maak dit makliker vir gewone mense om 'n aanvoeling te kry vir 

die leierskap van hul plaaslike gebied.  Dit maak dit ook duidelik wie uiteindelik die 

verantwoordelikheid dra.  Met ander woorde, die raadslid wat rekenskap gee vir hoe die 

munisipaliteit vaar, is welbekend aan die inwoners.  Die burgemeesters-uitvoerende 

stelsel maak ook vir besliste leierskap en vinnige besluitneming voorsiening.  Dit sal 
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veral nuttig wees in groter en meer komplekse munisipaliteite.  Soos reeds voorheen na 

verwys kan 'n charismatiese uitvoerende burgemeester 'n belangrike rol speel om 

sakevertroue in te boesem en voordelige verhoudings tussen die munisipale raad en 

verskillende belangegroepe te bou. 

 

Die burgemeesters-uitvoerende stelsel kan ook doeltreffend funksioneer in plattelandse 

of ander munisipale rade wat oor beperkte bevoegdhede en pligte beskik en groot 

geografiese gebiede dek.  In hierdie gebiede waar raadslede lang afstande moet aflê 

om komiteevergaderings by te woon, kan die verkiesing van 'n uitvoerende 

burgemeester die nodigheid vir komitees om te vergader afskaal en vinniger en meer 

doeltreffende besluitneming vergemaklik. 

 

Die burgemeesters-uitvoerende stelsel wat hierbo bespreek is, maak voorsiening vir die 

instelling van 'n uitvoerende struktuur waardeur die munisipale raad hul uitvoerende be-

voegdhede en pligte kan uitvoer.  In die geval van die burgemeesters-uitvoerende stel-

sel delegeer die munisipale raad uitvoerende gesag aan die uitvoerende burgemeester. 

 

Die uitvoerende gesag is daarvoor verantwoordelik om toe te sien dat die hulpbronne 

wat die munisipaliteit tot sy beskikking het, gebruik word op 'n manier wat die behoeftes 

van plaaslike inwoners ten beste aanspreek.  Die 1998-Wet op Munisipale Strukture, 

veral artikel 49 en 56 van genoemde Wet, omskryf die minimum bevoegdhede en pligte 

wat deur die uitvoerende burgemeester uitgevoer moet word, te wete: 

 

• die onderskeie behoeftes identifiseer wat in die munisipaliteit bestaan; 

• dié behoeftes hersien en evalueer in rangorde van voorkeur; 

• strategieë, programme en dienste ontwikkel om voorkeurbehoeftes aan te 

spreek (wanneer strategieë geformuleer word, moet toepaslike nasionale en 

provinsiale ontwikkelingsplanne in ag geneem word.  Hierdie strategieë, 

tesame met geraamde inkomstes en uitgawes, moet by die munisipale raad 

aanbeveel word);  en 
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• die beste metodes, met inbegrip van samewerkings- en ander benaderings, 

aanbeveel om dié strategieë, programme en dienste tot die maksimum 

voordeel van die gemeenskap te verwesenlik. 

 

Die uitvoerende gesag moet ook moniteer of dié strategieë goed werk en of hulpbronne 

effektief aangewend word.  Voorts moet die uitvoerende burgemeester: 

 

• maatstawwe identifiseer en ontwikkel ingevolge waarvan vordering met die 

implementering van die strategieë, programme en dienste waarna hierbo 

verwys is, geëvalueer kan word.  Die uitvoerende gesag moet Sleutel-

prestasieaanwysers (SPA's) ontwikkel, wat maatstawwe is waaraan die 

prestasie van 'n program gemeet kan word.  Sommige SPA's sal spesifiek 

tot elke munisipaliteit wees.  Ander SPA's sal ontwikkel word as deel van 'n 

nasionale prestasiebestuurstelsel, wat van alle munisipaliteite sal verg om 

oor 'n paar gemeenskaplike SPA's verslag te doen; 

• vordering teen SPA's meet; 

• die prestasie van die munisipaliteit hersien ten einde die volgende aspekte 

te verbeter: 

 

- Die ekonomie, doeltreffendheid en effektiwiteit van die munisipaliteit 

- Die doeltreffendheid van kredietbeheer en inkomste- en skuldinvor-

deringsdienste 

- Die toepassing van die munisipaliteit se verordeninge; 

 

• die bestuur van die munisipaliteit se administrasie moniteer in ooreen-

stemming met die beleidsvoorskrifte van die munisipale raad;  en 

• toesig hou oor die verskaffing van dienste op 'n volhoubare wyse aan 

gemeenskappe in die munisipaliteit. 

 

Dis belangrik dat die uitvoerende gesag toerekenbaar bly aan die munisipale raad en 

dat alle plaaslike inwoners en gemeenskapsgroepe in staat is om deel te neem aan die 
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ontwikkeling en monitering van munisipale programme.  Die uitvoerende burgemeester 

moet dus ook : 

 

• jaarliks oor die betrokkenheid van gemeenskappe en gemeenskaps-

organisasies in die munisipaliteit se sake verslag doen; 

• toesien dat alle openbare standpunte in ag geneem word en oor die 

uitwerking van oorlegpleging op die besluite van die raad verslag doen; 

• oor alle besluite wat geneem word aan die munisipale raad verslag doen;  

en 

• die pligte verrig en bevoegdhede uitoefen wat deur die munisipale raad aan 

hom/haar gedelegeer is (Local Government Information Series 2: Soorte 

munisipaliteite 1999:15-19). 

 

Uit voornoemde is dit duidelik dat die uitvoerende burgemeester oor wye magte beskik.  

Op sy/haar eie sal al die verantwoordelikhede nié nagekom kan word nie, en maak die 

1998-Wet op Munisipale Strukture voorsiening vir komitees om die uitvoerende 

burgemeester by te staan.  Dié komitees word vervolgens van nader bekyk. 

 

4.4.2 KOMITEES OM DIE UITVOERENDE BURGEMEESTER BY TE STAAN 
 

Dit is algemene praktyk vir munisipale rade om komitees saam te stel om spesifieke 

groepe bevoegdhede en funksies, byvoorbeeld die beplanning en verstedeliking of 

ingenieursdienste, te hanteer.  Die samestelling van komitees stel raadslede in staat om 

tyd aan in-diepte debatte oor bepaalde aangeleenthede te bestee.  Sonder komitees 

sou alle aangeleenthede in volle raadsvergaderings bespreek moes word.  

Tydbeperkings sou dit moeilik maak om die volle reeks aangeleenthede waarvoor die 

raad verantwoordelik is behoorlik aan te spreek. 

 

Die samestelling van komitees stel raadslede ook in staat om kundigheid in een of meer 

aspekte van plaaslike regering te ontwikkel.  Raadslede word nie verkies omdat hulle 

deskundiges in beplanning, finansies, ekonomiese ontwikkeling of menslike hulpbronne 
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is nie.  Hulle word verkies omdat hulle deel van die plaaslike gemeenskap verteen-

woordig en deur hul kiesers vertrou word om leiding te gee op 'n wyse wat die 

behoeftes en aspirasies van die gemeenskap aanspreek.  Dis onmoontlik vir 

enigiemand om binne 'n kort tydjie spesialiskennis op te doen van al die verskillende 

funksies waarvoor plaaslike regering verantwoordelik is. 

 

Ten einde sinvolle besluite te neem, het raadslede egter indringende kennis van die 

tersaaklike vraagstukke nodig en moet hulle die verskillende behoeftes en belange van 

die gemeenskap in wese verstaan.  Die komiteestelsel stel raadslede in staat om hul 

kundigheid in 'n paar aspekte van plaaslike regering te ontwikkel en verseker ook dat 

alle aspekte van die raad se besigheid behoorlik gedebatteer word deur 'n komitee wat 

met daardie saak belas is. 

 

Hierdie 'spesialis'-komitees kan van toesighoudende liggame in die uitoefening van 

behoorlike uitvoerende gesag in funksie verskil.  'Toesighoudende' komitees is 

soortgelyk aan parlementêre komitees wat toesig hou oor die manier waarop 

verskillende ministers hul funksies vervul, maar oefen nie enige werklike uitvoerende 

funksies uit nie.  Komitees kan egter ook spesifieke uitvoerende funksies gegee word.  

In sulke gevalle word na hulle verwys as komitees om die uitvoerende gesag by te 

staan en hul bevoegdhede word deur die uitvoerende burgemeester gedelegeer. 

 

Munisipale rade kan ingevolge artikel 80 van die 1998-Wet op Munisipale Strukture, 

komitees aanstel om die uitvoerende burgemeester by te staan.  Op hierdie manier kan 

raadslede betrokke raak by die funksionering van die uitvoerende gesag.  'n Munisipale 

raad mag nie meer komitees aanstel as wat daar lede van die burgemeesterskomitee is 

nie.  In die geval van die STMM, is dit tien.  Daar word na dié komitees ook as die 

'Artikel 80-komitees' verwys. 

 

Die uitvoerende burgemeester kan 'n raadslid aanstel om as voorsitter van elke komitee 

op te tree.  Dis belangrik dat die voorsitter 'n lid van die burgemeesterskomitee moet 
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wees sodat komiteeverrigtinge deel van die algemene werk van die uitvoerende gesag 

kan vorm. 

 

Die uitvoerende burgemeester kan enige van sy/haar bevoegdhede en pligte aan so 'n 

komitee delegeer.  Die uitvoerende burgemeester bly egter verantwoordelik vir die 

uitoefening van alle bevoegdhede en verrigting van pligte wat deur die munisipale raad 

daaraan (die komitee) gedelegeer is. 

 

Komitees moet aan die uitvoerende burgemeester verslag doen.  Verslae van alle 

raadskomitees (komitees wat die uitvoerende burgemeester bystaan en verslae van 

ander raadskomitees) moet aan die uitvoerende burgemeester voorgelê word.  Die 

uitvoerende burgemeester moet die sake wat in die verslae te berde gebring word, 

oorweeg en - 

 

• dit beslis kragtens die bevoegdhede wat deur die uitvoerende burgemeester 

daaraan gedelegeer is;  of 

• met 'n aanbeveling na die munisipale raad aanstuur. 

 

Hierdie stelsel maak dit vir sommige raadslede moontlik om tyd aan vraagstukke binne 

spesifieke sektore te bestee, terwyl vraagstukke nog steeds oor sektore heen 

geïntegreer word.  Munisipaliteite hanteer wydlopende aangeleenthede, van diens-

lewering tot beplanning en plaaslike ekonomiese ontwikkeling.  Dis belangrik dat die 

strategieë en programme wat vir verskillende sektore ontwikkel word in 'n 

samehangende plan vir die ontwikkeling van alle aspekte van die munisipale gebied 

geïntegreer word. 

 

Elke komitee fokus op sy spesifieke gebied.  Die uitvoerende burgemeester moet 

toesien dat integrasie plaasvind (Local Government Information Series 2: Soorte 

munisipaliteite 1999:20-21). 
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Die STMM beskik oor die volgende tien Burgemeesters-, oftewel Artikel 80-komitees: 

 

• Ekonomiese Aangeleenthede, Bemarking en Toerisme, Openbare Vervoer 

en Lughawens 

• Maatskaplike Dienste 

• Paaie en Stormwater 

• Finansies 

• Water en Sanitasie 

• Behuising en Grondgebruik 

• Gemeenskapsontwikkeling 

• Gemeenskapsveiligheid 

• Energie en Elektrisiteit 

• Omgewingsbestuur. 

 

Dié komitees bestaan uit 9 lede, uitgesonderd die Voorsitter.  Die proporsionele same-

stelling is ANC 5, DA 3 en ACDP 1 (ingevolge die Onafhanklike Verkiesingskommissie 

se formule). 

 

Die STMM beskik oor 'n aantal komitees wat ingevolge artikel 79 van die 1998-Wet op 

Munisipale Strukture ingestel is, naamlik: 

 

• Stadsbeplanningskomitee 
 

Die kern van dié komitee se werksaamhede handel oor alle tersaaklike stadsbeplan-

ningsaangeleenthede, onder andere grondgebruike, onderverdelings, konsolidasies en 

hersonerings (STMM Raad, 5 April 2001). 

 

• Verkrygingskomitee 
 

Die werksaamhede van dié komitee handel oor die verkryging van goedere, spesifiek 

bo R120 000,00, met ander woorde die inwin van tenders vir gemelde goedere in 



 

 

101

ooreenstemming met die bestaande onderskeie finansiële verordeninge (STMM Raad, 

5 April 2001). 

 

• Openbare Plek- en Straatnamekomitee 

 

Dié Komitee se funksie behels die oorweging van name van strate en openbare plekke 

(STMM Raad, 6 September 2001). 

 

• Risiko Bestuurskomitee 

 

Die funksies van dié Komitee behels die oorweging en aanbeveling van beleids-

dokumente en ander proseduriële raamwerke wat handel oor risikobestuur in die 

STMM;  asook die koördinering en monitering van sulke aangeleenthede (STMM Raad, 

25 April 2002). 

 

• Ordekomitee 

 

Dié Komitee moet toesien dat ordereëls daargestel word ten einde die prosedures 

gedurende Raadsvergaderings te reguleer, en moet ook sodanige reëls op 'n gereelde 

basis hersien.  Ingevolge artikel 59 van die 1998-Wet op Munisipale Stelsels, is die 

bevoegdhede aan die Artikel 79-ordekomitee gedelegeer om ondersoek in te stel na 

enige beweerde oortredings van die Gedragskode vir Raadslede, soos vervat in 

Skedule 1 van genoemde Wet, en hul bevindinge en gepaste aanbevelings aan die 

raad te doen, asook om ondersoek in te stel na enige beweerde oortreding deur 'n 

raadslid van enige beleidsdokument van die raad, 'n statutêre verpligting, of enige ander 

verpligting wat van toepassing is op raadslede en aanbevelings aan die raad te doen 

(STMM Raad, 15 Februarie 2001). 
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• Alternatiewe Diensleweringsmeganismekomitee 
 

Dié Komitee se hoofdoelstellings is om na die strategieë van die STMM om te sien, 

onder andere die hantering van agterstande (backlogs), die hoë vlak van uitstaande 

skulde, institusionele tekortkominge en die afwesigheid van strategiese bestuurs-

benaderings, en om volhoubare groei te verseker (STMM Burgemeesterskomitee, 24 

Junie 2002). 

 

4.5 SAMEVATTING 
 

Suid-Afrika is gekenmerk deur aanhoudende herstrukturering van plaaslike owerhede.  

Met die uitsondering van die tradisionele funksies van plaaslike owerhede, is die 

struktuur van die regeringstelsels soms verander om die administrasie daarvan meer 

doeltreffend te maak, omdat dit polities wenslik was, of om aan te pas by heersende 

politieke, ekonomiese en sosiale omstandighede, of omdat bepaalde 

verstedelikingstoestande dit vereis het.  Nuwe munisipaliteite is nie noodwendig geskep 

nie maar herorganisasie het munisipaliteite in bestaande gebiede onder die beheer van 

ander owerheidsinstellings geplaas.  As die verdeeldheid van die verlede tussen 

sommige munisipaliteite en die kompleksiteit van intermunisipale probleme in ag 

geneem word, is dit duidelik dat die metropolitaanse munisipaliteit 'n bepaalde rol as 

inter- en intraowerheidskoördineerder het om te vervul. 

 

Die algemene doelwit met hierdie hoofstuk was om 'n bondige beskrywing te maak van 

sleutel politieke en institusionele ontwikkelinge in Suid-Afrika en om 'n perspektief te 

verskaf van die vernaamste ontwikkelinge en bepalings rondom die STMM.  In hierdie 

hoofstuk is die stelsel van die STMM ook neergelê en daar is spesifiek aangedui dat vir 

die STMM op 'n burgermeesters-uitvoerende stelsel besluit is. 

 

In Suid-Afrika is vyf verskillende stelsels van munisipale regering goedgekeur, naamlik 

drie Uitvoerende Stelsels, en twee Deelnemende Stelsels.  Dié Stelsels mag 

gekombineer word.  Metropolitaanse gebiede kan onder andere bestaan uit Kategorie 
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A-munisipaliteite, wat beteken dat hulle alleengesag in hul jurisdiksiegebied het.  Die 

uitdagings wat vir metropolitaanse munisipaliteite voorlê kan soos volg saamgevat 

word, naamlik die integrasie van die metropolitaanse gebiede en hul gemeenskappe, 

voldoende en sinvolle verteenwoordiging, en die wysiging van die wyse waarop dienste 

tradisioneel voorsien is. 

 

Die STMM is 'n Kategorie A-munisipaliteit wat saamgestel is uit 13 munisipaliteite, en 

het op 6 Desember 2000 tot stand gekom.  Die eerste raadsvergadering het op 12 

Desember 2000 plaasgevind en van die belangrikste besluite wat geneem is behels 

onder meer die verkiesing van 'n uitvoerende burgemeester, 'n interim administratiewe 

struktuur en die keuse van 'n burgemeesters-uitvoerende stelsel.  Ingevolge dié stelsel 

bestaan die STMM uit 'n burgemeesterskomitee, en moet onder andere toesien dat die 

goedgekeurde strategieë goed werk en dat hulpbronne effektief aangewend word.  Die 

burgemeester kan ook komitees aanstel om hom/haar by te staan in die uitoefening van 

sy/haar pligte en verantwoordelikhede.  Die STMM beskik voorts oor tien Artikel 80-

komitees, en vyf Artikel 79-komitees. 

 

Al die voornoemde het ten doel om die lewenskwaliteit van die inwoners te verbeter en 

gelyke beregtiging te laat geskied.  Om dit te bewerkstellig is 'n personeeladministrasie 

nodig, en vervolgens sal enkele personeelaangeleenthede van die STMM in hoofstuk 

vyf van nader beskou en beskryf word.  In dié hoofstuk sal daarop gewys word dat die 

raadsbesluite, wat ook as besluite bekend staan, deur die aangewese amptenare, wat 

as 'n geheel die uitvoerende komponent uitmaak, geïmplementeer moet word. 

 

Dit is nog nie bewese dat 'n metropolitaanse stelsel die voordeligste stap is om dorpe 

en stede te amalgameer nie.  Navorsing oorsee dui daarop dat in sekere gevalle 

suksesse wel behaal word, in teenstelling met ander wat beweer dat dit nié enige 

voordele teweeg gebring het nie. 

 

In die Suid-Afrikaanse bestel het metropolitaanse munisipaliteite oor jare tot stand 

gekom - wel in verskillende gedaantes.  Daar bestaan ook nog nie duidelikheid of 'n 
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enkelvlak- of 'n tweevlak-stelsel die voordeligste is nie.  Die grootste uitdagings is egter 

daarin geleë om die ongelykhede van die verlede te bowe te kom en die speelveld gelyk 

te maak tot voordeel van alle inwoners. 

 

Benewens dié uitdaging word metropolitaanse munisipaliteite ook gekonfontreer met die 

eise om metropolitaanse gebiede as geheel in samehangende gemeenskappe met 

metropoolwye bestuur te integreer, die behoefte aan doeltreffende en betekenisvolle 

plaaslike verteenwoordiging vir alle gemeenskappe in die metropolitaanse gebied;  en 

die wyse waarop dienste oor metropolitaanse gebiede verskaf word, wat drasties 

verander het. 
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HOOFSTUK VYF 
 

PERSONEEL- EN ORGANISASIESTRUKTUUR 
 
5.1 INLEIDING 
 

Geen metropolitaanse instelling kan funksioneer sonder die nodige personeel nie.  

Personeel is een van die duurste hulpbronne wat groot uitgawes vereis.  Gevolglik 

kan geldverkwisting plaasvind deurdat 'n te groot aantal personeellede aangestel 

word, die verkeerde kandidate aangestel word en die beskikbare personeel swak 

opgelei is en swak benut word.  Die gehalte van die personeel word ook bepaal deur 

die gehalte van die menigvuldige personeelbedrywighede.  In die geval van die nuwe 

metropolitaanse munisipaliteite word die taak verder gekompliseer deur die 

herstruktureringsproses om transformasie te bewerkstellig om aan te pas by die 

missie, behoeftes en nuwe struktuur wat die omgewing waarbinne plaaslike regering 

funksioneer, drasties verander het.   

 

Die daarstelling van nuwe konseptuele raamwerke, konsepte en maniere van dinge 

doen asook die hantering van probleme en uitdagings, stel hoë vereistes aan beide 

raadslede en amptenare.  Die noodsaaklikheid om kennis en vermoëns te verbeter 

deur opleiding en verbetering van bekwaamheidsvlakke het drasties toegeneem. 

 

'n Demokratiese uitkyk op goeie regering vereis ook dat dienste aan alle klasse en 

groepe burgers voorsien moet word, veral die agtergeblewenes wat normaalweg nie 

geakkommodeer word nie.  Karaktertrekke soos eerlikheid, integriteit, vermoë, 

deursigtigheid, spanwerk en toewyding word dus rigtinggewende beginsels vir 

suksesvolle regering. 

 

Hierdie hoofstuk is hoofsaaklik tot 'n enkele metropolitaanse owerheid, die STMM, 

beperk en is derhalwe op spesifieke aspekte rondom die hantering van personeel en 

die organisasiestruktuur afgestem.  Die konsentriese ineengestrengeldheid van 

verwysingsraamwerke mag egter nie uit die oog verloor word nie wat beteken dat die 

STMM se personeelbeleid moet inpas by die oorkoepelende beleid van die sentrale 
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owerheid.  Presies wat geartikuleer moet word om 'n oorkoepelende personeelbeleid 

vir plaaslike instellings daar te stel, is moeilik om te bepaal.  Ingevolge artikel 

195(1)(h) van die 1996-Grondwet moet bekwame bestuur van menslike hulpbronne 

en geskikte loopbaanontwikkelingspraktyke ontwikkel word ten einde menslike 

potensiaal tot die maksimum te ontsluit. 

 

Met die totstandkoming van die STMM op 6 Desember 2000 is die werknemers van 

die reeds genoemde dertien munisipaliteite oorgedra na die STMM, wat by 

regswerking die nuwe werkgewer is.  Die Raad het op 12 Desember 2000 'n interim 

administratiewe struktuur en die herontplooiing van personeel goedgekeur.  Verskeie 

riglyndokumente deur die Departement van Provinsiale en Plaaslike Regering het 

ook gepoog om te verseker dat die dag-tot-dag aktiwiteite op die bes moontlike wyse 

uitgevoer word om effektiewe dienslewering tot 30 Junie 2001 te verseker. 

 

As sodanig neem die hoofstuk 'n aanvang met 'n verduideliking van die doelwitte en 

rol van opleiding asook 'n beskrywing van die makro-organisasie van personeel wat 

daargestel is om die doelwitte te bereik.  'n Uiteensetting van die rolverdeling, 

funksies en verantwoordelikhede van die Afdelingsbestuurders en die 

Administratiewe Eenheidsbestuurders is ook verskaf.  Daarna verskuif die fokus na 

verwikkelinge ten opsigte van personeel- en organisatoriese reëlings in die nuwe era 

vanaf Julie 2001.  Aandag word ook geskenk aan die ontleding en interpretasie van 

die relevante bepalings van die migrasie- en plasingsbeleid van die STMM.  Die 

prestasiebestuurstelsel waaronder die integrasie van alle prestasiebestuurs-

komponente  bewerkstellig word, is eweneens ondersoek. 

 

'n Uitgebreide studie van amptelike lêers, memoranda, amptelike notules,  

omsendbriewe, pligtestate en vrae wat tydens die voer van gesprekke gestel is 

asook direkte deelnemende waarneming is die belangrikste navorsingsmetode vir 

hierdie hoofstuk.  Toe die finale keuse gedoen moes word was die skrywer hoof-

saaklik daaroor begaan om verteenwoordigende voorbeelde van amptelike perso-

neelaangeleenthede aan te bied, eerder as om 'n verskeidenheid van bron-

verwysings in te sluit.  Dit het tot gevolg gehad dat hierdie hoofstuk grootliks op 

waarneming van bogenoemde amptelike bronne gebaseer is. 
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5.2 DOELWITTE EN ROL VAN OPLEIDING 
 
Goeie plaaslike regering vereis benewens opgeleide personeel ook die vermoë om 

'n kultuur van etiek te ontwikkel en te bevorder.  Etiek kan beskou word as die 

versameling van morele beginsels, norme, houdings, waardes en verpligtinge wat as 

gedragsreëls dien en deur openbare verteenwoordigers, politieke ampsbekleërs en 

openbare amptenare nagekom word (Fox & Meyer 1995:45). 

 

Loxton (1992:7) omskryf opleiding as "education and training serve to develop, form, 

prepare and equip individuals with both general and specialised or career-orientated 

knowledge, skills and values to enable them to fulfil themselves as human beings 

and to properly meet their civic and occupational responsibilities". 

 

Robbins (1980:20) beskou opleiding as die "process of learning a sequence of 

programmed behaviour which enables a person to solve a respective problem". 

 

Alvorens enige opleiding plaasvind, moet die doelwitte van sodanige opleiding 

duidelik uitgespel word.  Die opleidingsdoelwit moet verband hou met die wyse van 

taakuitvoering en moet rigtinggewend wees vir opleidingsprogramme, wat op hulle 

beurt op die eindproduk moet fokus.  Daar kan na dié eindproduk verwys word as 

'deurslaggewende optrede'.  Deurslaggewende optrede kan omskryf word as 'n 

waarneembare aktiwiteit wat die leerling aan die einde van die opleidingsessie moet 

kan demonstreer.  Hieruit kan afgelei word dat die opleidingsdoelwit as 'n verklaring 

beskryf kan word, wat die bedoeling van die opleiding aandui (Byers 1970:53). 

 

Volgens Byers (1970:53-55) moet 'n funksionele opleidingsdoelwit: 

 

• beskryf wat die leerling in staat moet wees om te kan doen en te bewys 

dat hy/sy inderdaad die doelwit bereik het;  en 

• die toestande aandui waaronder die leerling moet bewys dat hy/sy 

inderdaad die werk bemeester het. 
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Opleidingsdoelwitte moet ook meetbaar wees en word grootliks bepaal deur die aard 

van die werk, opleiding wat reeds deurloop is, ondervinding van die leerling,  en die 

vlak van die werk. 

 

Opleiding bestaan uit georganiseerde leeraktiwiteite wat in staat is om individuele 

prestasie te verbeter deur 'n verandering van kennis, vaardighede en houdings 

(Nadler 1982:26).  Opleiding is derhalwe 'n belangrike hulpmiddel om 'n individu se 

houding te verander deur hom/haar nuwe kennis en vaardighede te gee. 

 

Volgens Byers (1970:89) behoort opleiding van amptenare ook die volgende aan te 

moedig: 

 

• Verdraagsaamheid van die uiteenlopende uitkyke/opinies van ander per-

sone en groepe. 

• Die vermoë om aan te pas by ingewikkelde politiese en sosiale 

omgewings en situasies. 

• Die bereidheid om as veranderingsagent op te tree. 

• Behulpsaam met inligtingsversameling en probleemoplossing. 

• Positiewe gesindheid jeens selfontwikkeling en die verbetering van die 

munisipale raad. 

• Die bereidheid om insig en ervaring met ander te deel. 

• Die vermoë om uiteenlopende faktore te herlei en te integreer as 

gemeenskaplike doelwitte. 

• Die vermoë om te onderhandel, toe te gee en beslissings te maak. 

• Ontvanklik te wees vir nuwe idees. 

 

5.3  DAARSTELLING VAN DIE ORGANISASIESTRUKTUUR 
 

Die 1998-Wet op  Munisipale Stelsels, vereis ingevolge artikel 51, die daarstelling 

van 'n administrasie wat: 

 

• gehoor gee aan die behoeftes van die plaaslike gemeenskap; 

• 'n kultuur van openbare diens en verantwoordbaarheid onder die 

personeel bevorder; 
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• duidelike verwantskappe tussen politieke partye en politieke ampsbe-

kleërs en die administrasie daarstel; 

• sy funksies deur effektiewe administratiewe eenhede en meganismes 

verrig;  en 

• duidelike verantwoordelikhede vir die bestuur en koördinering van 

administratiewe eenhede aanvaar. 

 

Ten einde bogenoemde doelwitte te bereik is dit by artikel 66 van bogenoemde Wet 

aan die munisipale bestuurder opgedra om, onder andere, 'n diensstaat vir die 

munisipaliteit binne die raadsgoedgekeurde beleidsraamwerk, onderworpe aan die 

tersaaklike wetgewing, goed te keur en ook 'n proses/meganismes daar te stel om 

gereeld die organisasiestruktuur te evalueer en te hersien.  Die makro-

organisasiestruktuur, te wete die boonste vier vlakke naamlik Munisipale Bestuurder, 

Hoof Operasionele Beampte en Hoof Finansiële Beampte, Hoof Regs- en 

Sekretariële Dienste en Strategiese Uitvoerende Beamptes en Algemene 

Bestuurders is gedurende 2001 goedgekeur en is reeds operasioneel (STMM 

Raadsagenda: 30 Mei 2002). 

 

Dit is aan 'n interne taakgroep opgedra om die mikro-organisasiestruktuur te 

ontwerp.  Dit is dan ook in noue oorlegpleging met alle betrokke belangegroepe, 

insluitende die vakbonde gedoen. 

 

Ten einde die funksionering van die STMM te verseker en om bottelneksituasies en 

diensleweringsonderbrekings te voorkom, is daar in die Raad ooreengekom dat 'n 

organisasiestruktuur ingefaseer sal word (STMM Raadsagenda: 30 Mei 2002). 

 

Die ontwerp van 'n organisasiestruktuur is 'n proses en kan en moet derhalwe 

hersien word, binne die konteks van: 

 

• 'n hulpmiddel wat stabiliteit meebring; 

• 'n hulpmiddel wat sekerheid bewerkstellig; 

• bevestiging van die rolle en die verbetering van moreel;  en 

• die verbetering van produktiwiteit (STMM Raadsagenda:  30 Mei 2002). 
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Bepaalde fases wat verband hou met die proses van herstrukturering kan onderskei 

word. 

 

5.3.1 FASE 1:  STABIELE STRUKTUUR 
 

Hierdie fase fokus primêr op dienslewering aan die gemeenskappe van Tshwane en 

om die werknemers van Tshwane tuis te laat voel.  Dit verseker ook dat die 

bepalings van die Artikel 12-kennisgewing van die voorgenoemde Wet nagekom 

word.  Dié fase onderskei ook duidelike rolverdeling en verantwoordelikhede van 

werknemers wat gekenmerk word deur wanprestasie as gevolg van lae moraal. 

 

5.3.2 FASE 2:  STREEKBENADERING 
 

Samelopend met voornoemde, sal 'n ondersoek onderneem word na die 

streekbenaderingsmodel.  Dié model sal klem lê op dienslewering binne die STMM.  

Om met 'n behoorlike streekmodel vorendag te kom is dit van kardinale belang dat 

beginsels wat in Tshwane van toepassing sal wees, nagevors word.  Dit behels 

onder meer delegasie van magte en bevoegdhede van streke, infrastruktuur-

kapasiteit, 'n gemeenskaplike belastingbasis, diensleweringsvlakke, ens.  'n Mini-

mum tydperk van 'n jaar sal nodig wees om so 'n ondersoek te doen. 

 
5.3.3 FASE 3:  DIENSLEWERINGSOPSIES 
 

Gedurende hierdie fase word daar indringend aandag gegee aan dienslewerings-

opsies en kostebesparingsmaatreëls, onder meer die inwerkingstelling van publieke 

privaat vennootskappe, korporatisering en agentskappe wat moontlike uitdiens-

stellings kan meebring.  Weens die komplekse aard van dié opsie is deeglike 

beplanning nodig voor enige herstrukturering plaasvind.  Sodanige herstrukturering 

sal ook ongeveer 'n jaar duur. 

 

Die diagramatiese voorstelling van dié organisasiestruktuur waaruit die primêre 

werksaamhede onderskei kan word, sien oorhoofs soos volg daaruit: 
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(STMM Raad 12 Desember 2000:106).
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In die volgende afdeling word die rolle en verantwoordelikhede van die Afdelings-

bestuurders en die Administratiewe Eenheidsbestuurders, asook personeel- en 

organisatoriese reëlings, die Migrasie- en Plasingsbeleid en die Prestasie-

bestuurstelsel van nader beskou. 

 

5.4 ROLLE EN VERANTWOORDELIKHEDE VAN DIE AFDE-
LINGSBESTUURDERS EN DIE ADMINISTRATIEWE EEN-
HEIDSBESTUURDERS 

 

Alvorens die rolle van die Afdelingsbestuurders (AB's) en die Administratiewe 

Eenheidsbestuurders (AEB's) beskryf kan word, is dit nodig om die rolle van die 

Transformasiebestuurder (TB) en die Munisipale Bestuurder (MB) van nader te 

bekyk. 

 

Die riglyndokument van die Departement van Provinsiale en Plaaslike Bestuur 

getiteld "Riglyne van Strategiese Beplanning gedurende die Transformasieproses 

van Plaaslike Bestuur" stel dit soos volg (Sien STMM Omsendbrief 9 van 2001): 

 

"Indien die rolle en funksies van die transformasiebestuurder en die waarnemende 

munisipale bestuurder nie duidelik uitgespel is nie, het dit die potensiaal om die 

boodskap aangaande verandering te verwar en die transformasieproses oneffektief 

te maak.  Die dag-tot-dag administrasie moet onverstoord voortgaan en die werklike 

transformasieproses moet onmiddellik na die effektiewe datum 'n aanvang neem."   

 

Dié verwantskap tussen die TB en die MB kan soos volg uitgebeeld word: 
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DIAGRAM 3:  VERWANTSKAP TUSSEN DIE TB EN DIE MB 

   
 

5.4.1 ROLVERDELING TUSSEN AFDELINGSBESTUURDERS EN ADMINI-
STRATIEWE EENHEIDSBESTUURDERS 

 

In die praktiese uitvoering van werksaamhede word die verantwoordelikhede en 

funksies (rolverdeling) wat aan die Afdelingsbestuurders toegeken word en dié wat 

aan die Administratiewe Eenheidsbestuurders toegeken word soos volg onderskei: 

 

5.4.1.1 Afdelingsbestuurders 
 

Afdelingsbestuurders is, onder andere, vir die volgende interimtake verantwoordelik: 

 

•  om 'n oudit te doen van alle beskikbare hulpbronne, insluitend begrotings, 

die personeelkomponent, fasiliteite, infrastruktuur, bates, en stelsels; 

• om 'n ontleding te maak van die beskikbare kapasiteit vir dienslewering in 

Tshwane; 

•  vir die hantering van die tekort aan kapasiteit, hetsy by wyse van die 

interim struktuur, die uitbreiding van jurisdiksiegebiede, die herontplooiing 

van hulpbronne; 

• om 'n bepaling te maak ten opsigte van watter dienste optimaal 

gedesentraliseer kan word; 

UITVOERENDE BURGEMEESTER 

TRANSFORMASIEBESTUURDER MUNISIPALE BESTUURDER 

TRANSFORMASIE AANGAANDE BESIGHEID 

TOEKOMSTIGE 
BESIGHEID 
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• om aanbevelings te maak aangaande herontplooiing en personeel-

voorsiening vir die hele struktuur in ooreenstemming met die genoemde 

Artikel 12-kennisgewing; 

• vir die bestuur van ontplooiing volgens bestaande menslike hulpbronne-

beleid en -ooreenkomste;  en 

• vir die daarstelling van prosesse ten einde voortgesette dienslewering te 

verseker. 

 

Benewens die genoemde verantwoordelikhede is die Afdelingsbestuurders ook vir 

die volgende funksies verantwoordelik: 

 

• Oorlegpleging met die politieke portefeuljebekleër aangaande beleid en 

strategie. 

• Integrering, evaluering, prioritisering en wysiging van die 2001/2002-

bedryfs- en -kapitaalbegrotings van die AEB's vir die spesifieke afdeling. 

• Die opstel van 'n status quo-oudit ten opsigte van die hulpbronne en 

beskikbare kapasiteit, die 2000/2001-begrotings (wat is beskikbaar tot 30 

Junie 2001), die personeelsamestelling, die fasiliteite, bates en stelsels. 

• Koördinering en hantering van die kapasiteitstekorte op 'n interim 

grondslag in samewerking met die AB: Operasioneel en die betrokke 

AEB's deur die herontplooiing van hulpbronne (voertuie en toerusting), 

die herontplooiing van personeel, die uitbreiding van jurisdiksiegebiede 

van departemente binne administratiewe eenhede, en die bepaling van 

prosesse wat voortgesette dienslewering sal verseker. 

• Bepaling tot watter mate dienste optimaal gedesentraliseer/gelykgestel 

kan word. 

• Deelneming aan die transformasieproses met spesifieke verwysing hoe 

die betrokke afdeling in die toekomstige bedeling beïnvloed sal word. 

• Deelneming aan die daarstelling van 'n interim en finale Geïntegreerde 

Ontwikkelingsplan, en die koördinering van insette vir die 2001/2002- 

finansiële jaar. 

• Standaardisering van stelsels, prosedures, beleid en diensvlakke van die 

betrokke afdeling. 
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• Ontwikkeling van 'n toekomstige doelstruktuur vir die afdeling met 

verwysing na die strategie, die doelstellings, die doelwitte en die 

endstatus van die struktuur. 

• Ontwikkeling van 'n toekomstige prestasiebestuurstelsel vir die betrokke 

afdeling wat op een lyn is met die korporatiewe prestasiebestuurstelsel. 

• Ontwikkeling van toekomstige diensleweringsmeganismes. 

• Oorlegpleging met behulp van die Portefeuljebekleër en AEB met die 

wyksraadslede oor hulle toekomstige wyksbehoeftes. 

• Versekering dat klagtes wat die Portefeuljebekleër en andere rapporteer, 

deur die AEB's binne aanvaarbare tyd aangespreek word. 

• Daarstelling van strategiese transformasiespanne en taakspanne vanuit 

die personeelkorps van die verskillende administratiewe eenhede, om 

behulpsaam te wees met die beplanning, koördinering en bystand van 

die uitvoering van die funksies van die Afdelingsbestuurder, in oorleg met 

die AEB. 

• Uitvoering van ad hoc-opdragte aan individue of groepe van die verskeie 

administratiewe eenhede vir 'n spesifieke tydperk, in oorleg met die AEB. 

 

Die Afdelingsbestuurder in beheer van operasionele aangeleenthede moet in 

interaksie met alle Administratiewe Eenheidsbestuurders toesien dat die volgende 

verhoudings glad verloop en in stand gehou word, te wete 'n rapporte-

ringsverhouding op 'n lynbasis, die rapportering aangaande funksionele aan-

geleenthede, rapportering ten opsigte van operasionele en lyngesag asook die rap-

portering betreffende die koördinering van planne. 

 

5.4.1.2 Administratiewe Eenheidsbestuurders 
 

Die Administratiewe Eenheidsbestuurders rapporteer aan die Afdelingsbestuurder:  

Operasioneel en is verantwoordelik vir die voortgesette dienslewering en die bestuur 

van daaglikse operasionele aangeleenthede in hulle gebiede.  Die funksies van die 

Administratiewe Eenheidsbestuurders word uit die volgende aktiwiteite saamgestel, 

te wete: 
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• die bestuur en koördineer van die daaglikse diensleweringsaktiwiteite van 

departemente; 

• die bestuur van die benutting van hulpbronne binne die begrotingslimiete; 

• die bestuur van die prestasie van die betrokke administratiewe eenheid; 

• tree op in oorleg met wyksraadslede aangaande gemeenskapsbehoeftes 

en klagtes; 

• identifiseer die interim tekorte en beskikbaarheid van hulpbronne in 

oorleg met die Afdelingsbestuurders ten opsigte van die herontplooiing 

van hulpbronne (fondse, voertuie en toerusting), die herontplooiing van 

personeel en die uitbreiding van jurisdiksiegebiede; 

• voer huidige prosesse deur ten einde deurlopende dienslewering tot 

einde Junie 2001 te verseker; 

• neem deel aan die transformasieproses vanuit die betrokke admini-

stratiewe eenheid se perspektief; 

• neem deel aan die interim en finale Geïntegreerde Ontwikkelingsplan; 

• verseker dat personeel gemotiveerd is en bly gedurende die trans-

formasieproses; 

• neem deel aan die standaardisering van stelsels, prosesse, beleid en 

diensleweringstandaarde; 

• voorsien gevraagde inligting; 

• stel die 2001/2002-begroting vir die betrokke administratiewe eenheid op,     

ingevolge die Afdelingsbestuurders se riglyne. 

 

Die kommunikasie tussen die Afdelingsbestuurder, die Administratiewe Eenheids-

bestuurder en die Funksionele (Lyn-) Bestuurder kan diagrammaties soos volg voor-

gestel word: 
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DIAGRAM 4:  KOMMUNIKASIE TUSSEN DIE AB, DIE AEB EN DIE 

LYNBESTUURDER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFDELINGS- 
BESTUURDER: 

FUNKSIE 

AFDELINGS- 
BESTUURDER: 

OPERASIONEEL 

AEB AEB 

FUNKSIONELE 
BESTUURDER 

1. Kommunikasievlak 1:  Inligting 

Versamel inligting: 
 
- Begrotings (huidige). 
- Hulpbronne. 
- Status quo tov operasionele aktiwiteite. 
- Ondersoek klagtes. 

AFDELINGS- 
BESTUURDER: 

FUNKSIE 

AFDELINGS- 
BESTUURDER: 

OPERASIONEEL 

AEB AEB 

FUNKSIONELE 
BESTUURDER 

2. Kommunikasievlak 2:  Affekteer Administratiewe Eenheid

Bespreek: 
 
- Hertoewysing van hulpbronne. 
- Nuwe prosedures, prosesse en standaarde. 
- Doelstruktuur van die Afdeling. 
- Behoeftes van Wyksraadslede. 
- Prestasiebestuur. 
- Nuwe begrotings/Begrotingsaanpassings. 
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5.5 INWERKINGTREDING VAN DIE MAKROSTRUKTUUR:  
PERSONEEL- EN ORGANISATORIESE REËLINGS VANAF 
1 JULIE 2001 

 
Ingevolge 'n Raadsbesluit van 12 Desember 2000 het die Interim Organisatoriese 

Struktuur van Afdelingsbestuurders en Administratiewe Eenheidsbestuurders op 

1 Julie 2001 opgehou om te bestaan.  Ingevolge 'n besluit van die Burgemees-

terskomitee word bepaalde nuwe praktyke ten opsigte van personeel-

aangeleenthede wat die interim struktuur vervang in werking gestel.  Hierdie 

bepalings word vervolgens kortliks aangetoon.  

 

 

AFDELINGS- 
BESTUURDER: 

FUNKSIE 

AFDELINGS- 
BESTUURDER: 

OPERASIONEEL 

AEB AEB 

FUNKSIONELE 
BESTUURDER 

3. Kommunikasievlak 3:  Affekteer Metropolitaanse Gebied 

Oorlegpleging gebiedswyd: 
 
- Voorbereiding van die GOP. 
- Transformasie-implikasies tov herstrukturering van die Afdeling: 
 
 ● Hertoewysing van hulpbronne. 
 ● Hertoewysing van 2000/2001-begroting. 
 ● Doelstruktuur van die Afdeling. 
 ● Nuwe prosedures, prosesse en standaarde. 
 
- Gebiedswye oorlegpleging met Raadslede (STMM Lêer SK/TF(1146);   
 STMM Omsendbrief 9 van 2001). 
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• Alle Strategiese Uitvoerende Beamptes (Hoofde van Departemente) 

aanvaar (waar moontlik) onmiddellik diens. 

• In die geval van alle ander Strategiese Uitvoerende Beamptes wat vir 

ooglopende redes nié onmiddellik diens kon aanvaar nie, is personeel 

ontplooi om in dié betrekkings waar te neem. 

• Verskeie personeellede is ook ontplooi om as Algemene Bestuurders 

waar te neem. 

• Hierdie waarnemingsbetrekkings bevat nie 'n waarnemingstoelaag nie, 

maar bykomende reiskoste, waar geregverdig, sal betaal word. 

• Alle lynfunksie-personeel sal met onmiddellike effek aan hulle 

Waarnemende Algemene Bestuurders rapporteer. 

• Alle vorige Administratiewe Eenheidsbestuurders sal in hul kantore 

aanbly as Gebiedskoördineerders tot tyd en wyl die Munisipale 

Bestuurder anders besluit, en hulle sal direk met die Waarnemende 

Algemene Bestuurders oorleg pleeg aangaande aangeleenthede wat 

hulle geografiese gebiede raak. 

• Alle Gebiedskoördineerders sal met onmiddellike effek aan die Hoof 

Operasionele Beampte rapporteer. 

• Die Hoof Finansiële Beampte sal direk aan die Munisipale Bestuurder 

rapporteer. 

• Alle dissiplinêre optrede, wat ingevolge die bestaande Diensvoorwaardes 

hanteer sal word, moet steeds deur die Munisipale Bestuurder goed-

gekeur word. 

• Die waarnemingsreëlings sal geld totdat permanente aanstellings gedoen 

is. 

• Alle Afdelingsbestuurders wat nié ontplooi is nie, hervat met onmiddellike 

effek hulle vorige pligte en keer terug na hulle vorige kantore. 

• Alle ander personeel wat ontplooi is om die Afdelingsbestuurders by te 

staan en nié in die permanente struktuur ontplooi is nie, keer ook terug 

na hulle vorige posisies en kantore. 

• Strategiese Uitvoerende Beamptes en Waarnemende Algemene Bestuur-

ders neem onmiddellik volle verantwoordelikheid vir hulle begrotings. 

• Die rol en funksies van die Gebiedskoördineerders sal onder andere die 

volgende behels: 
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- Koördineer alle finale projekte met betrekking tot daardie aktiwiteit in die 

geografiese gebied. 

- Identifiseer alle operasionele personeel in die voormalige Administratiewe 

Eenhede wat die relevante funksies uitvoer en inkorporeer sodanige 

personeel in die nuwe organisasiestruktuur. 

- Bewerkstellig direkte kommunikasiekanale met voormelde personeel. 

- Stel finale dokumentasie op met betrekking tot die 2000/2001- begroting 

en ander verwante aangeleenthede. 

 

• Die voormalige Afdelingsbestuurder: Operasioneel word met onmiddellike 

effek na die Kantoor van die Munisipale Bestuurder gesekondeer. 

• Alle briefhoofde moet onmiddellik dienooreenkomstig gewysig word. 

• Strategiese Uitvoerende Beamptes moet alle ander herontplooiings en 

waarnemings finaliseer. 

 

Die finale Organisasiestruktuur van die STMM is op 30 Mei 2002 deur die Raad 

goedgekeur.  Die volgende twee posvlakke, dié van Bestuurder en Adjunk-bestuur-

der van die onderskeie departemente is intern geadverteer en die proses om dié 

poste te vul, is aan die gang.  Die res van die onderste vlakke en poste sal ingevolge 

die Migrasie- en Plasingsbeleid geskied, welke beleid vervolgens bespreek word.  

Sedertdien is permanente aanstellings op 'n 5 jaar-kontrakbasis ten opsigte van alle 

Strategiese Uitvoerende Beamptes en Algemene Bestuurders gemaak. 

 

5.6 MIGRASIE- EN PLASINGSBELEID 
 

Ten einde te verseker dat die gemeenskappe van die STMM optimale dienslewering 

ervaar en ter vervulling van die STMM se visie om gelyke en volhoubare dienste te 

lewer is die volgende stap 'n omvattende proses ten einde die STMM te 

herstruktureer. 

 

Die herstrukturering van enige organisasie of plaaslike owerheidstruktuur het 

onwillekeurig op die een of ander manier 'n uitwerking op die personeel.  Vir baie 

amptenare is dié veranderinge gering, byvoorbeeld slegs die verandering van die 



 

 

122

rapporteringslyn, maar vir ander kan dit traumaties wees waar hulle byvoorbeeld nié 

in die nuwe struktuur opgeneem word nie.  Die STMM het dan ook op 30 Mei 2002 'n 

Migrasie- en Plasingsbeleid goedgekeur om die herstrukturering te reguleer. 

 

5.6.1  WOORDOMSKRYWINGS 
 

Ten einde begripsverwarring te voorkom, is dit belangrik om bepaalde begrippe wat 

in hierdie afdeling gebruik word, te verduidelik. 

 

• Migrasie is die proses om werknemers vanaf een pos of posisie na 'n an-

der oor te plaas of te herposisioneer, ten opsigte van dieselfde werk-

gewer. 

• Oorplasing behels die verandering van die werkgewerstruktuur, en die 

vervanging van die bestaande strukture ingevolge die Artikel 12-

kennisgewing ingevolge die 1998-Wet op  Munisipale Strukture, asook 

artikel 197 van die Wet op Arbeidsverhoudinge, 1995 (Wet 66 van 1995) 

(hierna genoem die 1995-Wet op Arbeidsverhoudinge). 

• Plasing behels die proses om 'n amptenaar in 'n pos te plaas binne die 

nuwe organisasiestruktuur, met die veronderstelling dat 'personeel volg 

die funksie'. 

• Direkte plasing is die proses waar 'n amptenaar direk in dieselfde of 

soortgelyke pos geplaas word, byvoorbeeld 'n tikster. 

• Selektiewe plasing is die proses waar 'n amptenaar geselekteer word om 

in dieselfde of soortgelyke pos aangestel te word, waar meer as een 

amptenaar in daardie pos geplaas kan word, met ander woorde dié pos is 

kompeterend. 

• Ontplooiing is die proses waartydens 'n amptenaar in 'n ander pos, wat 

kontraktuele veranderinge ten opsigte van status, posinhoud of allokering 

behels, aangestel word. 

• Herontplooiing is die proses om 'n misplaaste werknemer vanuit die 

korporatiewe poel in 'n pos aan te stel in ooreenstemming met die 

operasionele behoeftes van die organisasie. 

• Heropleiding is (a) die proses om 'n amptenaar voor te berei om die 

inherente vereistes van die pos waarheen hy/sy sal migreer, geplaas, 



 

 

123

herontplooi word te verrig, met dien verstande dat (b) waar 'n amptenaar 

nié gemigreer kan word nie, of in die korporatiewe poel bly sonder om 

gemigreer, geplaas, herontplooi te word, vir langer as die toelaatbare 

tydperk, en deur die Plasingskomitee geag word op risiko te wees vir nie-

plasing, sodanige amptenaar voldoende heropleiding ontvang ingevolge 

die Skills Development Act, 1998 (Wet 99 van 1998) (hierna genoem die 

1998-Skills Development Act). 

• Substansieel ingevolge dié beleid beteken dat die posinhoud 50% of 

meer daarvan behels. 

• Posinhoud is die skriftelike opsomming van die bekleër se hooffunksies 

of sleutelprestasiegebiede. 

 

5.6.2 DOELSTELLINGS 
 

Die doelstellings wat met die migrasie en plasing van personeel beoog is, kan soos 

volg kortliks aangetoon word. 

 

• Om effektiewe en ordelike dienslewering in die interim te verseker totdat 

die nuwe struktuur ten volle van personeel voorsien is. 

• Om 'n billike plasingsprosedure te ontwikkel ten einde eise en dispute te 

beperk. 

• Om 'n interne Appèlkomitee te ontwikkel wat spoedig met besware en 

dispute kan handel. 

• Om die vakbonde, as verteenwoordigers van die werknemers, ten volle te 

betrek ten einde gesamentlike konsensus te bereik. 

• Om dié proses te alle tye op 'n deursigtige wyse aan die werknemers en 

hul verteenwoordigers te kommunikeer. 

• Om 'n proses te ontwerp wat oortalligheidseise deur werknemers sal 

minimaliseer. 

• Die partye beywer hulle vir voortgesette indienshouding en alle pogings 

sal aangewend word om uitdiensstelling en oortolligheid te verhoed, met 

dien verstande dat geaffekteerde werknemers bereid sal wees om billike 

alternatiewe poste wat hulle aangebied word te aanvaar. 
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• Om 'n proses te ontwikkel wat die gladde oorgang van die nuwe STMM 

se organisasiestruktuur sal fasiliteer en wat binne 'n redelike tydperk en 

binne die regstydbeperkinge kan geskied. 

 

5.6.3 BEGINSELS ONDERLIGGEND AAN DIE MIGRASIE EN PLASING 
VAN PERSONEEL 

 

Die volgende beginsels onderliggend aan die opstel van 'n beleid oor die plasing en 

migrasie van personeel is as maatstaf deur die STMM gebruik: 

 

• werksekerheid is 'n prioriteit. 

• die behoud van vaardighede is 'n prioriteit. 

• vaardigheidsontwikkeling is 'n prioriteit. 

• gelyke indiensneming is 'n prioriteit. 

• dienslewering moet ononderbroke wees. 

• die proses moet 'n hoë mate van werkersdeelname aanmoedig en 

vakbonddeelname bevorder. 

• die partye sal in goeie trou 'n sinvolle gesamentlike konsensus-

bereikingsproses nastreef ten einde oor 'n migrasiebeleid saam te stem. 

• die beginsel van funksie-volg-struktuur en personeel-volg-funksie, wat op 

'n geldige posinhoud gebaseer is, sal van toepassing wees.  Werknemers 

sal nie van een plek na 'n ander verskuif word sonder die betrokke 

funksie wat die amptenaar verrig nie, behalwe in gevalle van 

herontplooiing of gebaseer op die werkgewer se operasionele behoeftes. 

• bekleërs in waarnemende hoedanighede het geen oorheersende reg om 

permanent in sodanige posisies geplaas te word nie. 

• deursigtigheid moet onderleggend wees van die proses aangaande 

besluitneming en implementering. 

• voldoende hulpbronne moet toegewys word ten einde effektiewe 

aanwending van die prosedure te verseker. 

• alle werknemers wat geplaas moet word, moet voldoende gekwalifiseerd 

wees, of oor die vermoëns beskik om binne 'n billike tydperk voldoende 

gekwalifiseerd te raak. 

• besware moet effektief en spoedig afgehandel word. 
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• die prosedure moet aan die beginsels van billikheid ingevolge bestaande 

arbeidswetgewing voldoen. 

 

5.6.4 KRITERIA VIR AANSTELLING 
 

Migrasie en plasing in 'n pos in die nuwe struktuur sal ingevolge die volgende 

matriks geskied: 

 
KRITERIA PROSES 

• Posinhoud dieselfde of basies 

dieselfde, en posvlak dieselfde – indien 

meer kandidate as poste 

 

• Posinhoud basies dieselfde en posvlak 

is hoër 

• Posinhoud gewysig en posvlak 

dieselfde 

• Posinhoud verminder en posvlak laer 

• Posinhoud vermeerder en posvlak hoër

• Nuwe poste 

Selektiewe plasing en moontlike herplasing van 

onsuksesvolle kandidate in korporatiewe poel, 

indien geen ontplooiingsgeleenthede bestaan 

nie 

Soos bo 

 

Ontplooiing 

 

Ontplooiing 

Ontplooiing 

Ontplooiing of Plasing 

 

'n Amptenaar wat nie in die nuwe struktuur geplaas of ontplooi kan word nie, word 

geag in die korporatiewe poel opgeneem te word en sal mee gehandel word 

ingevolge die herontplooiingsproses.  Elke amptenaar sal binne vyf werksdae ingelig 

word van die pos waarheen hy/sy migreer en sal die geleentheid hê om binne vyf 

werksdae besware te opper. 

 

Poste wat in die nuwe struktuur by wyse van selektiewe plasing gevul moet word, sal 

intern geadverteer word en aanstellings in sodanige poste sal in ooreenstemming 

met die normale werwings-, keurings- en aanstellingsprosedures geskied.  

Amptenare wat nié aangestel word nie, sal in die korporatiewe poel geplaas word 

met die oog op herontplooiing en heropleiding. 
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Alle nuwe poste wat pligte en verantwoordelikhede bevat wat nié in enige mate in die 

huidige strukture bestaan nie, sal eerstens intern geadverteer word en indien daar 

geen geskikte kandidaat is nie, sal dié poste ekstern geadverteer word met voorkeur 

aan: 

 

• interne kandidate vanuit die toegewysde groep; 

• interne kandidate vanuit die nie-toegewysde groep;  en 

• eksterne kandidate. 

 

5.6.5 RIGLYNE VIR DIE PROSES 

 

Uitdiensstelling op grond van oortalligheid sal slegs as 'n laaste uitweg plaasvind 

(STMM Raad:  30 Mei 2002).  Die volgende riglyne sal van toepassing wees om van 

dié proses 'n sukses te maak. 

 

• Werksprofiele moet voltooid en geldig wees voordat plasing begin. 

• Alle poste op dieselfde vlak of hoër, waar daar meer as een geskikte 

kandidaat is, sal in ooreenstemming met objektiewe kriteria wat gebaseer 

is op geskikte kwalifikasie gevul word. 

• Amptenare moet skriftelik in kennis gestel word aangaande hul aanbod 

om plasing.  Dié kennisgewing moet ook aandui dat die amptenaar 

beswaar mag aanteken. 

• Die migrasieproses moet in ooreenstemming met die ooreengekome 

gedelegeerde magtigings geskied. 

• Enige gegriefde amptenaar in dié verband mag die Appèlkomitee 

skriftelik versoek om die Plasingskomitee se besluit te heroorweeg met 

vermelding van redes vir die beswaar. 

• Die Plasingskomitee moet die plasing van alle personeel finaliseer. 
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5.7 PRESTASIEBESTUURSTELSEL 
 

Ingevolge Hoofstuk ses van die 2000-Wet op Munisipale Stelsels, moet 'n 

munisipaliteit 'n prestasiebestuurstelsel instel wat, onder andere, op een lyn is met 

die prioriteite, oogmerke, aanwysers en doelwitte van sy geïntegreerde ontwik-

kelingsplan. 

 

Die STMM Raad het op 2 Augustus 2001 'n Strategiese Raamwerk vir die Presta-

siebestuurstelsel goedgekeur.  Dié raamwerk impliseer die integrasie van alle 

prestasiebestuurkomponente in 'n holistiese stelselproses. 

 

Die Prestasiebestuurstelsel is vanuit die volgende riglynbeginsels ontwikkel: 

 

• Die stelsel moet rekenpligtigheid in die verskillende funksionele gebiede 

van die munisipaliteit reflekteer en bevorder. 

• Die stelsel moet daarop ingestel wees om die munisipaliteit te stimuleer 

en te ondersteun om probleme op 'n vroeë stadium te identifiseer en reg 

te stel.  Dit sal ook bystand verleen om ondersteuningstelsels proaktief te 

ontwikkel vir die lewering van kwaliteitdienste. 

• Die stelsel moet voortbou op bestaande prestasie ten opsigte van 

projeklewensvatbaarheid en dit rasionaliseer ten einde duplisering te 

voorkom. 

• Die stelsel moet in noue oorleg met die GOP-proses en -raamwerk 

geskied. 

 

Dié prestasiebestuurstelsel sal ook 'n regsverpligting op die Raad plaas om: 

 

• die Raad se doelstellings en prioriteite te definieer deur middel van 

strategiese beplanning; 

• doelwitte daar te stel wat direk aan doelstellings en prioriteite gekoppel is; 

• standaarde te stel vir hoe elke doelwit moet presteer; 

• prestasie te meet om te bepaal in welke mate doelwitte bereik word; 
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• die diensleweringsmeganismes te hersien en aan te pas ten einde 

prestasie te verbeter;  en 

• aan die Raad en publiek aangaande vordering te rapporteer. 

 

Die prestasiebestuurstelsel sal uit die volgende twee hoof geïntegreerde 

komponente bestaan, te wete 'n werknemersprestasiebestuurstelsel en 'n 

korporatiewe prestasiebestuurstelsel wat in die volgende voorstelling uitgebeeld 

word. 

 
WERKNEMERS-

PRESTASIEBESTUURSTELSEL 
KORPORATIEWE 

PRESTASIEBESTUURSTELSEL 

• Prestasiekontrakte/-ooreenkomste 

 

• Groep- en Individuele Prestasie-

aanslagstelsel 

 

• Beloningsbestuur 

• Finansiële Bestuur 

 

• Kostebeheermaatreëls 

 

• Kliëntebestuur 

 

• Interne Besigheidsprosesbestuur 

 

• Kwaliteitskontrole 

 

• Stelselbestuur 

 

Hierdie geïntegreerde komponente sal verseker dat die prestasiebestuurstelsel op 

prestasiemeting, prestasiemonitering, hersiening en evaluering, prestasie-

rapportering, kapasiteitskepping en intervensie sal fokus.  Laastens sal dit ook 'n 

geïntegreerde bestuursinligtingstelsel vir gebruik deur die Raad en die publiek 

daarstel. 

 

5.8 SAMEVATTING 

 

In hierdie hoofstuk is 'n kort samevatting van die aangeleenthede wat verband hou 

met die personeel en organisasiestruktuur van die STMM gegee, en is ook aangedui 

hoe opleiding uiteindelik in die praktyk moet manifesteer.  Hierdie hoofstuk ontleed 

spesifiek die werksaamhede van amptenare en beskryf die funksies, pligte en 
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verantwoordelikhede wat aan hulle toegeken is.  Om die probleem in konteks te 

plaas, is die rol van die makrostruktuur asook die rolverdeling tussen 

Afdelingsbestuurders en Administratiewe Eenheidsbestuurders ook bespreek.  

Benewens die nuwe reëlings na Julie 2000, is die implikasies van die beleid ten 

opsigte van migrasie en plasings ook onder die loep geneem.  Laastens is enkele 

aspekte betreffende die prestasiebestuurstelsel bespreek. 

 

Personeel, synde die belangrikste hulpbron van alle organisasies, se belange moet 

voorkeur geniet en na omgesien word.  In dié huidige drasties veranderende omge-

wing is dit alle bestuurders se verantwoordelikheid om toe te sien dat hul eie en hulle 

personeel se kennis, vaardighede en houding tred hou en aanpas by dié om-

standighede. 

 

Openbare instellings en in dié verband plaaslike owerhede gaan gebuk onder nypen-

de finansiële en personeeltekorte wat op sigself meebring dat diens van 'n hoë 

gehalte nie te alle tye gelewer kan word nie.  Verder word die plaaslike owerhede 

onder druk geplaas om aan die verwagtinge, behoeftes en aspirasies van die 

samelewing te voldoen.  Derhalwe, ten einde 'n diens van uitnemendheid te lewer, is 

dit van belang dat die publiek se behoeftes begryp word, nastrewenswaardige 

doelwitte gestel word en dat dié doelwitte aan die publiek gekommunikeer word.  

Verder is dit ook van belang dat die resultate op 'n gereelde grondslag gemoniteer 

word ten einde vas te stel of die doelwitte bereik is al dan nie.  In die uitbouing van 

dienslewering van uitnemendheid raak dit nodig dat openbare bestuurders moet 

besef dat navorsing, hetsy op 'n deurlopende of eenmalige grondslag, onderneem 

moet word.  Hierdie navorsing behoort die persepsies, behoeftes en aspirasies van 

die publiek te ontsluit wat inligting aan die besluitnemers beskikbaar sal stel om 

ingeligte besluite te neem.  Wat verder van belang is, is dat die persone met die 

nodige kwalifikasies en vaardighede in die poste aangestel word.  Ten laaste 

behoort die openbare bestuurder 'n poging aan te wend om persoonlike kontak met 

die publiek op te bou ten einde vas te stel hoe die lewering van die diens ervaar 

word.  Fourie merk tereg op dat hierdie persoonlike betrokkenheid die onderlinge 

verhoudinge tussen amptenaar en publiek op 'n gesonde grondslag behoort te plaas 

en sodoende die vlak van verdraagsaamheid tussen die onderskeie rolspelers te 

verbeter (1989:221-222). 
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Dit moet beklemtoon word dat metropolitaanse munisipaliteite 'n veelsydige 

arbeidsveld is wat funksies en bedrywighede aanbetref.  Elkeen van die bedry-

wighede, funksies en rolverdelings wat in hierdie hoofstuk bespreek is kan slegs met 

volgehoue inspanning en insig, deur ervare funksionarisse met toepaslike 

kwalifikasies en vaardighede na behore verrig word. 

 

In die volgende hoofstuk word die finansiële- en begrotingsaangeleenthede rondom 

die STMM ondersoek, en dieselfde metode van navorsing word gebruik soos in die 

geval van hierdie hoofstuk. 
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HOOFSTUK SES 
 

FINANSIËLE AANGELEENTHEDE 
 
6.1 INLEIDING 
 

In hoofstuk ses word daar ter aanvang 'n agtergrond tot die aspekte wat dié hoofstuk 

beïnvloed verskaf.  Daarna verskuif die fokus na die skuldlas van munisipaliteite met 

inbegrip die heersende kultuur van wanbetaling van munisipale dienste.  Die aspekte 

rondom die begrotings-oorgang van die STMM soos die Gekonsolideerde Begroting 

vir die 2000/2001-, die 2001/2002- en die 2002/2003-finansiële jaar word daarna 

bespreek.  Sodanige bespreking geskied met verwysing na bepaalde aspekte ten 

opsigte van begrotingshervorming en die aanvaarding van Algemeen Aanvaarde 

Munisipale Rekenpligtigheidspraktyke (Generally Accepted Municipal Accounting 

Practice), (oftewel GAMAP), die bedryfsbegroting, begrotingshoogtepunte, en 

departementele hoogtepunte.  Bykomend hiertoe word die hoofstuk afgesluit met 'n 

bespreking van die uitdagings van die STMM. 

 

6.2 AGTERGROND TOT DIE FINANSIËLE AANGELEENTHEDE 
WAT MET DIE STMM VERBAND HOU 

 
Artikel 152(2) van die 1996-Grondwet  bepaal dat 'n munisipaliteit daarna moet streef 

om binne sy finansiële en administratiewe vermoë die oogmerke waarna in sub-

artikel 1 verwys word, te verwesentlik. 

 

Dit impliseer dan ook dat wanneer 'n munisipaliteit die beginsels van demokrasie 

erken en respekteer, dié beginsels ook as riglyne moet dien vir finansiële bestuur.  

Deelnemende demokrasie behels ook die reg van die individuele munisipale 

belastingbetalers om indirek aan die munisipale besluitnemingsproses aangaande 

belastings en ander invorderings deel te neem, asook hoe en waarop dié fondse 

gespandeer word. 
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Dit moet egter aanvaar word dat in enige demokrasie daar altyd botsende belange 

sal wees, ook ten opsigte van plaaslike owerheidsfinansies.  Dié konflik heers tussen 

die verskeidenheid van kollektiewe gemeenskapsbehoeftes wat nie almal bevredig 

kan word nie, en wat meeding om 'n baie beperkte finansiële bron.  Ten einde dié 

konflik op te los poog plaaslike owerhede eerstens om die kollektiewe behoeftes van 

die gemeenskappe optimaal te bevredig.  Tweedens poog hulle om die beskikbare 

bronne op 'n billike, regverdige en eweredige wyse toe te deel.  Derdens word die 

belastinglas so regverdig moontlik tussen die belastingbetalers verdeel.  Sien ook in 

dié verband die uitspraak van Regter Van Dijkhorst in die saak Walker v. Pretoria 

City Council, 1997, waarin bevind is dat dit onbillik en onregverdig is om verskillende 

belastings en verbruikstariewe vir verskillende groepe belastingbetalers te hef 

(Gildenhuys 1997b:11-13;  Ismail et al. 1997:76-78). 

 

Die Departmenent van Finansies het 'n formule ontwerp vir die daarstelling van 'n 

billike toedeling van nasionale fondse vir plaaslike regering.  Geen wysigings aan die 

kapitaaloordragte word vir die onmiddellike toekoms voorsien nie.  Die voorstel was 

geformuleer met deeglike inagneming van die voorstelle in die dokument getiteld 

Local Government in a System of Intergovernmental Relations in South Africa, wat in 

1997 deur die Finansiële en Fiskale Kommissie vrygestel is. 

 

In April 1999 het die Departement van Konstitusionele Ontwikkeling 'n dokument 

gepubliseer waarin billike toewysings aan munisipaliteite verskyn het ten opsigte van 

die 1999/2000-finansiële jaar, ingevolge waarvan 'n toekenning van R2,3 biljoen 

tussen al die plaaslike owerhede in Suid-Afrika verdeel word.  Dié nuwe stelsel het 

groter sekerheid en voorspelbaarheid meegebring aangaande die inkomstes van 

munisipaliteite, en sodoende hul vermoë verbeter om na behore te begroot en teen 

billike koerse geld te leen.  Plattelandse en kleiner stedelike munisipaliteite het veral 

baat gevind by dié nuwe oordragstelsel aangesien hulle in die swakste finansiële 

posisie is, en die meeste hulp benodig (Burger 1999:43). 

 

Die grootste gedeelte van die formule is daarop gerig om 'n bedryfssubsidie aan 

munisipaliteite te voorsien ten einde die minimum benodigde dienste aan alle 

behoeftige huishoudings te lewer.  Dit is elke munisipaliteit se eie 

verantwoordelikheid om dié subsidie aan die behoeftiges toe te deel.  Dié formule 
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beoog ook om munisipaliteite behulpsaam te wees wat nie oor die nodige 

administratiewe kapasiteit beskik om hul eie inkomste te genereer nie, en nie oor die 

basiese infrastruktuur beskik om as 'n munisipaliteit te funksioneer nie. 

 

Dié nuwe stelsel sal ingefaseer word oor 'n vyfjaar-tydperk vir stedelike munisipali-

teite en 'n sewejaar-tydperk vir plattelandse munisipaliteite (Burger 1999:43). 

 

Politici tree namens die publiek op en is daarom rekenpligtig teenoor die publiek vir 

die effektiewe en doeltreffende aanwending van alle raadsfondse. 

 

Die Munisipale Bestuurder is statutêr die hoof uitvoerende, administratiewe en 

rekenpligtige beampte van die Raad.  Elke departementshoof is weer sy/haar eie 

departement se rekenpligtige beampte en moet aan die Munisipale Bestuurder 

verantwoording doen oor die bestuurs- en finansiële resultate van sy/haar 

departement.  Rekenpligtigheid beteken in die algemeen dat hy/sy verantwoording 

moet doen oor die aanwending en bestuur van die publiek se fondse wat aan 

hom/haar toevertrou is.  Meer spesifiek sluit dit in dat die maksimum waarde-vir-geld 

gedurende die aanwending, invordering of bestuur van fondse en ander hulpbronne 

(insluitende mannekrag) verkry moet word, en dat daar te alle tye aan alle toepaslike 

statutêre vereistes en raadsbesluite voldoen moet word. 

 

Omrede dit onmoontlik is dat topbestuur alle take kan uitvoer wat met hulle 

rekenpligtigheid verband hou, behoort hulle sekere take te delegeer aan 

lynbestuurders (tweede- en laervlakkedoelstellingsbestuurders).  Dit beteken egter 

nie abdikeer nie, en daarom moet topbestuur te alle tye verseker dat redelike 

terugvoering ooreenkomstig gesonde bestuursbeginsels aan hulle gedoen word 

sodat die uitvoering van gedelegeerde take na lynbestuurders behoorlik gemoniteer 

kan word.  Abdikering vir die doeleindes van hierdie verhandeling beteken dat 'n 

bestuurder gesag en verantwoordelikheid aan 'n ondergeskikte wat nie taakrypheid 

het nie delegeer. 

 

Gesonde bestuurspraktyk vereis dat topbestuur en lynbestuurders 'n in-diepte kennis 

moet hê van die interne en eksterne omgewing en die gepaardgaande risiko's, 

insluitende die moontlikheid van onreëlmatighede, waarin die Raad funksioneer.  
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Ten einde hierdie risiko's te bestuur en te minimaliseer is dit belangrik dat gesonde 

interne beheerstelsels ingestel en deurlopend onderhou moet word.  Interne beheer 

is die primêre verantwoordelikheid van elke lynbestuurder. 

 

Rekenpligtigheid is en bly egter die primêre verantwoordelikheid van politici, 

topbestuur en elke individuele lynbestuurder, omdat gesag en verantwoordelikheid 

ondeelbaar is wanneer delegasie van besluitnemingsbevoegdheid plaasvind. 

Bogenoemde impliseer dus ook dat deursigtige verslagdoening moet plaasvind ten 

opsigte van doelwitbereiking. 

 

Die finansiële hervormingsprogram wat tans aan die gang is, is ontwerp om hoër 

vlakke van effektiwiteit met betrekking tot finansiële hulpbronne te bewerkstellig. 

 

Die Departement van Konstitusionele Ontwikkeling is reeds besig om die verlangde 

beleidsinstrumente te ontwikkel vir effektiewe en volhoubare stelsels ten einde 

fiskale dissipline en rekenpligtigheid te verseker.  Beide die inkomste- en uitgawe-

gedeeltes van plaaslike regeringsfinansies sal hervorm word om plaaslike owerhede 

in staat te stel om hul funksies effektief uit te voer, en dienste op die beste wyse te 

voorsien.  Aandag sal veral aan die volgende areas gegee word: 

 

• die insameling van inkomste en kredietbeheer; 

• nuwe vennootskappe en finansiële ooreenkomste; 

• eiendomsbelasting en die uitbreiding daarvan na gebiede wat nié 

voorheen belas is nie; 

• die streeksdiensteraadheffing; 

• alternatiewe inkomstebronne vir plaaslike owerhede;  en 

• die voorsiening en subsidiëring van basiese munisipale dienste aan die 

behoeftigste gedeeltes van die gemeenskap (Burger 1999:44). 

 

Beperkte inkomstebronne en 'n stygende vraag na dienste en goedere noodsaak dat 

bestuur die beskikbare hulpbronne van die Raad (personeel, bates, en fondse) so 

ekonomies, doeltreffend en effektief, die sogenaamde drie E's in die algemene 

omgangstaal in die STMM, moontlik moet benut.  Die drie begrippe kan kortliks soos 

volg omskryf word: 
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● Ekonomiese aanwending van hulpbronne verwys na die benutting van 

hulpbronne van die regte hoeveelhede en gehalte op die regte tyd teen 

die laags moontlike koste. 

● Doeltreffende aanwending van hulpbronne verwys na die verhouding 

tussen insette en uitsette.  In hierdie verband kan twee sienings gehand-

haaf word, te wete die maksimalisering van uitsette met gegewe insette 

en die minimalisering van insette vir gegewe uitsette. 

● Effektiewe aanwending van hulpbronne verwys na die bereiking van 

gestelde doelwitte wat direk verband hou met die Raad se strategiese 

prioriteite. 

 

Deel van bestuur se rekenpligtigheid is dus om te verseker dat maatreëls daargestel 

is om te verseker dat hulpbronne ooreenkomstig die drie E's aangewend word, en 

minstens jaarliks daaroor verslag te doen. 

 

Die mate waartoe bestuur waarde-vir-geld beginsels bereik het, word gewoonlik 

onafhanklik deur óf die Eksterne óf die Interne Ouditeur geëvalueer.  Dit is nie deel 

van die normale reëlmatigheidsoudits nie en word slegs uitgevoer op spesiale 

versoek, hetsy deur die Raad of die Ouditeur-generaal en dan slegs op duidelik 

gedefinieerde fokusgebiede.  Indien enige ooglopende aspek in die gewone loop van 

die interne oudit waargeneem word waar waarde-vir-geld nie bereik word nie, word 

dit aan bestuur gerapporteer. 

 

Die Regering het in 1994 begin om Munisipale Infrastruktuurplanne te implementeer.  

Dit het hulptoekennings ingesluit om plaaslike owerhede by te staan ten einde die 

basiese dienste aan die behoeftiges te voorsien.  In April 1998 is aangekondig dat 

ongeveer R583 miljoen aan plaaslike owerhede beskikbaar gestel sal word via die 

Gekonsolideerde Munisipale Infrastruktuurprogram vir dienste soos water, paaie, 

vaste afvalverwydering en gemeenskapsbeligting in behoeftige woongebiede.  

Sedert die implementering van dié Program, het die Regering R788 miljoen 

beskikbaar gestel vir munisipale infrastruktuur.  Teen Februarie 1999 was 946 

projekte ten bedrae van R1,3 biljoen reeds goedgekeur.  Daar is sekere 
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voorwaardes in dié Programme vervat wat vereis dat munisipaliteite voorsiening 

maak vir die onderhoud van die infrastruktuur ten einde volhoubaarheid op die lang 

termyn te verseker. 

 

'n Gedeelte van dié Program dra ook noemenswaardig by tot die uitbouing van 

kapasiteit ten einde effektiewe bestuur van die programme op beide provinsiale en 

munisipale vlak te verseker.  'n Daadwerklike poging word deurgaans deur die 

Munisipale Infrastruktuurtaakspan aangewend om samewerking te verseker (Burger 

1999:44). 

 

Die Departement van Konstitusionele Ontwikkeling het 'n span plaaslike en 

internasionale adviseurs opdrag gegee om 'n beleidskrif aangaande Munisipale 

Diensvennootskappe te ontwerp.  'n Reeks verkennende vergaderings het met die 

betrokke rolspelers plaasgevind.  Bydraes in dié verband is gekonsolideer en in 'n 

tweede konsep beleidskrif vervat. 

 

In Desember 1998 het SALGA en die Regering, verteenwoordig deur die 

Departement van Konstitusionele Ontwikkeling, 'n ooreenkoms aangaande die 

herstrukturering van munisipale dienste onderteken.  Noemenswaardige vordering is 

reeds met die implementering van dié ooreenkoms gemaak.  Tegelykertyd is die 

Munisipale Dienstevennootskap (MDV) se Program vir kapasiteitsbou 

geïmplementeer, in twee fases.  Fase een was gerig op hoër onderwysinstellings ten 

einde hulle te oortuig om MDV-temas in hul leerplanne te vervat.  Fase twee was op 

munisipale amptenare en raadslede gerig.  Dit het plaasgevind by die Universiteite 

van die Wes-Kaap, Durban-Westville en Fort Hare.  Die hoofdoel was om te 

verseker dat die Regering oor die kapasiteit beskik om alternatiewe 

diensleweringsopsies te oorweeg (Burger 1999:44). 

 

6.3 SKULDLAS EN ARMOEDEVERLIGTING VAN MUNISIPALI-
TEITE 

 

Wanbetaling van munisipale dienste is een van die grootste probleme, maar ook een 

van die grootste uitdagings wat die hoof gebied moet word.  Volgens Kroukamp 
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(1995:189) is die kultuur van die nie-betaling van dienste as instrument deur 

gemeenskappe gebruik om teen die onregverdige verdeling van hulpbronne, die nie-

lewering van dienste en die beleid van afsonderlike ontwikkeling (apartheid) te 

protesteer.  Die inwerkingtreding van die 1993-Grondwet en die 1993- Oorgangswet 

op Plaaslike Regering het egter die situasie beredder, maar ongelukkig het die 

teenkanting 'n negatiewe uitwerking op die konsep van die betaling van dienste 

gehad.  Hy voer voorts aan dat hierdie situasie daartoe aanleiding kan gee dat 

plaaslike owerhede tot niet kan gaan weens 'n tekort aan fondse om dienste te 

lewer.  Sodanige situasie sal verreikende gevolge vir sowel die regionale as die 

sentrale owerhede hê.  Dit blyk dat die sentrale owerheid sodanige gevolge besef.  

Die Masakhane-projek is gevolglik geloods om die betaling van dienste te bevorder 

en plaaslike owerheidstrukture te normaliseer.  Verdere pogings is egter nodig om 

die kultuur van nie-betaling te oorkom.  Aangesien dit 'n sensitiewe en emosionele 

aangeleentheid is, sal die implementering van so 'n beleid afhang van onder andere 

voldoende wetgewende ondersteuning en die kapasiteit en toewyding van die 

munisipale amptenare om beleidsbesluite van die munisipaliteit te implementeer. 

 

Kroukamp (1995:190) argumenteer verder dat hoewel apartheid as 'n goeie 

verskoning aangebied is om nie vir gelewerde dienste te betaal nie, daar tans geen 

regverdiging is om nie vir dienste te betaal nie. 

 

Alhoewel daar al die jare wanbetalers was, het dié tendens vererger sedert 1994, 

hoofsaaklik as gevolg van die inskakeling van voorheen benadeelde gemeenskappe.  

Dié gemeenskappe het 'n sogenaamde 'flat rate' betaal wat nié gelykstaande was 

aan die kostes vir die dienste wat gebruik is nie.  Sterk weerstand is gebied teen die 

wysiging van die 'flat rate'.  Op dié wyse het die skuldlas net verder toegeneem.  

Drastiese stappe en pogings om strenger kredietbeheermaatreëls in te stel, is oor 

die algemeen nie gunstig ontvang nie en politieke inmengery het sake verder 

vererger. 

 

Dié kultuur van wanbetaling het uitgekring en selfs getroue belastingbetalers het 

begin weier om vir (sekere) dienste te betaal.  Hofsake het gevolg, maar dié 

toestand het vererger, in so 'n mate dat dit 'n byna onkeerbare rimpeleffek 
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veroorsaak het.  Drastiese stappe, onder andere die afsny van krag en water is 

ingestel, en rentevrye terugbetalings kon gemaak word, maar met min sukses. 

 

Munisipale skuld landswyd het aan die einde van 2001 op meer as R22 miljard 

gestaan teenoor R11,7 miljard aan die einde van 2000.  Van die groot 

metropolitaanse rade het Johannesburg met R4,56 miljard die grootste uitstaande 

skuld gehad, gevolg deur die Oos-Rand (R3,4 miljard), Durban (R2,23 miljard), 

Kaapstad (R1,8 miljard) en Pretoria (ongeveer 1,1 miljard). 

 

In 'n verklaring oor dié situasie het die Departement van Provinsiale en Plaaslike 

Regering aangedui dat hulle nog nie seker is hoe munisipaliteite landwyd gehelp  

gaan word om van hul geweldige skuldlas ontslae te raak nie.  Die Minister van 

Provinsiale en Plaaslike Regering het bevestig dat dié bedrae aan die Kabinet 

voorgelê sal word, tesame met voorstelle deur die Departement oor hoe om die 

probleem op te los.  Hy het voorts aangevoer dat ook wyer met burgemeesters, 

munisipale bestuurders en die onderskeie LUR'e vir Plaaslike Regering beraadslaag 

sal word oor 'n werkbare strategie.  Geldelike probleme is volgens hom een van die 

grootste bedreigings vir die ontwikkeling van plaaslike regerings (Sake-Beeld, bl 6:  

14 Augustus 2002). 

 

Agterstallige skuld van sowat R10,2 miljoen van die Nokeng tsa Taemane-

munisipaliteit (Cullinan) aan Eskom kan beteken dat dié munisipaliteit sy deure moet 

sluit.  Volgens die Burgemeester van Nokeng kan die munisipaliteit egter nie die 

skikkingsooreenkoms nakom nie, aangesien die raad dit nie kan bekostig nie, en kan 

dit daartoe lei dat die balju op die raad se bates beslag lê.  Eskom het ontken dat 

hulle dié munisipaliteit boelie en bevestig dat Nokeng die enigste munisipaliteit in 

Gauteng is wat Eskom geld skuld (Beeld, bl 6:  14 Augustus 2002). 

 

In Tabel 1 word die skuldlas van die top 25 gebiede/voorstede van die STMM  op 30 

Junie 2002 voorgestel. 
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TABEL 1:  SKULDLAS VAN DIE TOP 25 GEBIEDE/VOORSTEDE VAN DIE STMM 

GEBIED/VOORSTAD GETAL 

REKENINGE 

UITSTAANDE 
BEDRAG 

Mamelodi 17 278 300 750 077,05

Soshanguve 250 726 606,13

Atteridgeville 6 822 100 126 810,43

Saulsville 5 258 98 360 996,71

Pretoria 9 709 49 169 303,30

Mamelodi X4 1 935 34 479 249,40

Eersterust X6 2 800 23 809 344,43

Mamelodi X2 1 390 22 345 963,84

Mamelodi X5 2 374 21 541 095,05

Temba 20 900 000,00

Garankuwa 19 410 000,00

Mamelodi X3 854 15 539 605,53

Mahube Valley 991 15 170 999,70

Lotus Gardens 2 038 14 044 473,50

Rosslyn X1 12 827 432,98

Sunnyside 8 913 12 127 642,75

Nellmapius 1 215 10 959 983,62

Arcadia 4 235 10 065 578,61

Rosslyn 11 576 495,31

Soshanguve East XB 8 085 169,66

Eersterust X4 750 7 853 430,45

Kosmosdal X12 7 768 584,11

Soshanguve A 7 752 824,68

Pretoria Town & Townlands 351 310 7 629 879,10

Atteridgeville X3 418 7 495 505,28

TOTAAL 1 090 517 051,62

(STMM Burgemeesterskomitee:  13 Augustus 2002). 
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Die bevordering van plaaslike ekonomiese ontwikkeling (LED), (local economic 

development) en armoedeverligting deur plaaslike regering was sleutelaspekte 

waarop die Departement van Konstitusionele Ontwikkeling gedurende 1998 gefokus 

het.  'n Aantal studies, werkswinkels en seminare is gefasiliteer en verskeie 

publikasies aangaande LED en armoedeverligting is vrygestel.  In September 1998 

het die bogenoemde Departement twee publikasies in dié verband vrygestel naamlik 

Case Studies on Poverty, en Linking Local Economic Development to Poverty 

Alleviation. 

 

Dié publikasies was die eindproduk van 'n onafhanklike studie van tien LED-

gevallestudies vanoor die land (Burger 1999:45). 

 

Dié studie het onder andere die volgende aangeleenthede beklemtoon: 

 

• daar bestaan 'n lae bewustheid tussen plaaslike belangegroepe 

aangaande beleidsraamwerke en instrumente in verband met armoede-

bekamping; 

• LED word verskillend verstaan en aangewend; 

• LED is primêr gemik op die benutting van plaaslike hulpbronne en 

energie; 

• heelwat LED-strategieë fokus op die formele ekonomie, en die informele 

ekonomie word nie na behore begryp nie; 

• die verwagte uitkoms van LED is nie duidelik ontleed en gedefinieer nie;  

en 

• provinsiale regerings het 'n noemenswaardige rol om te vervul ten 

opsigte van ondersteuning en leidinggewing (Burger 1999:45). 

 

Dié studie beklemtoon die sleutelrol wat munisipaliteite vervul ten einde 'n 

kwalitatiewe verskil te maak. 
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Die belangrikste aspekte van munisipale ingryping behoort die volgende in te sluit: 

 

• die daarstelling van geskikte beleidsraamwerke; 

• die verbetering van toegang tot munisipale dienste; 

• die daarstel van werkskeppingsgeleenthede; 

• die voorsiening van sekuriteit en beskerming teen misdaad en natuurlike 

rampe;  en 

• die daarstelling van effektiewe koördinerings- en integrasiemeganismes 

op plaaslike vlak. 

 

Die Departement van Konstitusionele Ontwikkeling het ook deelgeneem aan 'n 

aantal interowerheidsforums en -komitees wat gerig was op armoedeverligting en 

plaaslike ekonomiese ontwikkeling (Burger 1999:45). 

 

6.4 GEKONSOLIDEERDE BEGROTING:  2000/2001-FINAN-
SIËLE JAAR 

 

Soos reeds na verwys is, het die STMM op 6 Desember 2000 tot stand gekom en is 

dit saamgestel uit dertien munisipaliteite wat op gemelde datum ontbind is. 

 

Ingevolge artikel 28 van die  Kennisgewing 6770 van 2000 (STMM Raadsagenda 28 

Februarie 2002) sal die 2000/2001-begroting van 'n ontbinde munisipaliteit van krag 

bly tot 30 Junie 2001 en die 2000/2001-begrotings gesamentlik die begroting van die 

STMM uitmaak, en mag dit ingevolge tersaaklike wetgewing gewysig word. 

 

'n Werkgroep:  Begrotingsoorgang is deur die Transformasiebestuurder aangewys 

om die 2000/2001-begrotings te konsolideer, en om die 2001/2002-begroting daar te 

stel.  Tesouriepersoneel van al die voormalige munisipaliteite wat die STMM vorm, is 

betrek by die konsolidering van die 2000/2001-begroting.  Die goedgekeurde 

bedryfs- en kapitaalbegrotings van al die betrokke rade is bekom.  Die gekonsoli-

deerde kapitaalbegroting het R659 404 546,00 beloop.  Die bedryfsuitgawebegroting 

het R4 447 703 274,00 beloop en die bedryfsinkomstebegroting R4 481 846 502,00 

(STMM Lêer ST-B29/3). 
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6.4.1 FINANSIËLE STATE:  TYDPERK 1 JULIE 2000 - 30 JUNIE 2001 
 

Die Departement van Finansies (Staat) het aangedui dat die 2000/2001-finansiële 

state op dieselfde wyse as die begroting voorberei moet word.  Dit beteken vir die 

volle finansiële jaar, gebaseer op bestaande grense, waarna dit volgens die nuwe 

struktuur, naamlik die STMM gekonsolideer moet word (STMM Omsendskrywe 

gedateer 31 Maart 2000). 

 

Die gekonsolideerde finansiële state vir die jaar 1 Julie 2000 tot 30 Junie 2001, met 

die uitsondering van Pienaarsrivier, Hammanskraal en die Oostelike Distriksraad 

(wat weglaatbaar klein is) is opgestel en word in Tabel 2 voorgestel. 

 

TABEL 2:  INKOMSTE- EN UITGAWESTATE VIR DIE TYDPERK 1 JULIE 2000 

TOT 30 JUNIE 2001 

 2001 
WERKLIK 

 
 
 
INKOMSTE 
 
Toekennings en Subsidies: 
 Sentrale Regering 
 Provinsiale Regering 
Bedryfsinkomste: 
 Eiendomsbelasting 
 Elektrisiteitsverkope 
 Waterverkope 
 Streekdiensteheffings 
 Ander 
 
 
 
TOTALE INKOMSTE 
 
 

 
 
 
 
 
R 
 
            71 782 603 

16 343 456
55 439 147

        4 287 523 385 
     1 041 970 577
     1 569 840 167
        549 590 107
        344 021 297
        782 101 237

 
 
     4 359 305 988
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UITGAWES 
 
Besoldiging en Toelaes 
Algemene Uitgawes: 
 Aankoop van Elektrisiteit 
 Aankoop van Water 
 Ander algemene uitgawes 
Herstelwerk en Onderhoud 
Kapitaalkostes 
Bydraes tot vaste bates 
Bydraes 
 
BRUTO UITGAWE 
Min:  Bedrae uitgedebiteer 
 
NETTO UITGAWE 
Netto surplus vir die jaar 
Aanwendings vir die jaar 
 
Geakkumuleerde oorskot/(tekort) aan begin van jaar 

 
 
 
      1 345 585 715 
      2 078 849 837 
       724 328 279 
       304 210 664 
    1 050 310 894 

        580 653 938 
        591 044 218 
          53 443 065 
        179 425 183 
 
    4 829 001 956 
       661 347 975 
 
    4 167 653 981 

        191 652 007 
         (75 115 401) 
      116 536 606 
     (863 957 259) 
     (747 420 653)  

(STMM Raadsagenda:  28 Februarie 2002;  STMM Lêers ST-B29/3;  ST-B12/15). 
 
6.5 2001/2002-BEGROTING 
 

Plaaslike regering is verantwoordelik om, onder andere, dienste soos water, elek-

trisiteit, sanitasie en vullisverwydering te voorsien.  Die plaaslike regerings-

verkiesings in Desember 2000, was ook die keerpunt vir die afhandeling van die 

rasionaliseringsproses vir die getal munisipaliteite van 843 tot 284.  Dit het dan ook 

die grondslag gelê vir die daarstelling van beter bestuurde en diensgeoriënteerde 

organisasies. 

 

Die 2001/2002-begroting is in ooreenstemming met die riglyne van die Nasionale 

Tesourie opgestel.  Ten einde makro-ekonomiese stabiliteit te handhaaf, het die 

Minister van Finansies die groeikoers vir 2001/2002 op 6%, en 4,5% per jaar vir die 

daaropvolgende twee boekjare, vasgestel. 
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Die 1996-Grondwet vereis dat die STMM die hoogste prioriteit moet verleen aan die 

basiese behoeftes van die gemeenskap, en om die maatskaplike en ekonomiese 

ontwikkeling van die gemeenskap te bevorder, spesifiek by wyse van die 

Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) (Kyk na Hoofstuk sewe).  Die klem is dus 

op beplanning in oorleg met die gemeenskap ten einde 'n gees van samewerkende 

regering daar te stel.  Ten einde effektiewe en volhoubare dienste aan die 

gemeenskap te kan lewer, is dit van kardinale belang dat elke inwoner van die 

STMM sy/haar diensterekeninge stiptelik moet betaal. 

 

6.5.1 BEGROTINGSHERVORMING EN GAMAP 
 

Artikel 216 van die 1996-Grondwet bepaal onder andere dat nasionale wetgewing 'n 

nasionale tesourie moet instel en maatreëls voorskryf ten einde sowel deursigtigheid 

as beheer oor uitgawe in elke regeringsfeer te verseker. 

 

Ingevolge artikel 215 van dié Grondwet moet munisipale begrotings en begrotings-

prosesse ook deursigtigheid, verantwoordingspligtigheid en doeltreffende finansiële 

bestuur bevorder. 

 

Ten einde te verseker dat plaaslike owerhede aan die Grondwet voldoen en hulle 

ontwikkelingstaak kan vervul, is die nasionale regering besig met beleidshervorming 

ten opsigte van institusionele, fiskale en finansiële gebiede.  'n Omvattende 

hervormingsprogram is deur die Nasionale Tesourie ontwikkel wat beduidende klem 

op die volgende plaas, te wete: 

 

• sterk bestuurskapasiteit; 

• begrotingsbeplanning, implementering en beheer; 

• meer effektiewe en konstante benaderings tot rekenpligtigheids-

verklarings en finansiële prestasiebestuur; en 

• die aanvaarding van GAMAP. 
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6.5.2  BEDRYFSBEGROTING 
 

Dié begroting het R5,3 biljoen beloop en het uit 'n bedryfsbegroting van R4,6 biljoen 

en 'n kapitaalbegroting van R0,7 biljoen bestaan.  Ingesluit hierby is ook die gratis 

6kℓ water en 30kWh elektrisiteit per huishouding.  Tariefverhogings vir dienste het 

5% beloop. 

 

6.5.3 BEGROTINGSHOOGTEPUNTE 
 

Vir doeleindes van hierdie verhandeling word daar nie op al die detail van die hele 

begroting gefokus nie ('n bykans onmoontlike taak!) maar is die fokus slegs op 

sekere hoogtepunte gerig. 

 

• Transformasieprojekte 
 

Die fondse vir transformasieprojekte wat vanaf die Sentrale Regering aangevra 

word, is: 

 

• R12 miljoen, synde aansporingsbonusse vir stiptelike betaling van 

dienstegelde 

• R15 miljoen vir die registrasie van behoeftige/armlastige persone 

• R15 000 vir begrotingshervorming en opleiding in GAMAP 

• R10 miljoen vir salarisherstrukturering 

• R6 miljoen vir aansporingsbonusse 

• R31,3 miljoen vir prestasiebestuur, oortalligheid, griewe en ander onvoor-

siene veranderinge. 

 

• Gemeenskapsontwikkeling 
 

Gemeenskapsontwikkeling behels die daarstelling en instandhouding van 

gemeenskapsfasiliteite gerig op die ontwikkeling van onder andere sport- en 

ontspanningsfasiliteite, toerisme, kuns en kultuur.  Verder sluit dit aspekte in wat 

verband hou met die jeug, gestremdes, geslag en VIGS. 
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• Veiligheid en Sekuriteit 
 

Ten einde 'n veilige en beskermde omgewing daar te stel, is die daarstelling van 'n 

Metropolitaanse Polisiediens ten bedrae van R40 miljoen in die vooruitsig gestel.  

Die oorblywende R20 miljoen wat vir dié doel benodig word, sal vanaf die privaat 

sektor, besighede en skenkingsagente ingewag word. 

 

Nooddienste en rampbestuursdienste sal uitgebrei word om die hele Tshwane te 

bedien.  Die daarstelling van 'n enkele, geïntegreerde STMM Noodrapporterings-

diens is ook in die vooruitsig gestel. 

 

• Inligtingsbestuur 
 

Inligtingsbestuur is van kardinale belang om die uitdagings te laat slaag.  Die 

uitbreiding van die inligtingstegnologie-infrastruktuur is 'n sterk fokuspunt ten einde 

te verseker dat die netwerk alle gebiede bedien, dat sagte- en hardeware 

gestandaardiseer word en dat 'n rampherwinningstelsel daargestel word. 

 

• Korporatiewe Dienste 
 

Korporatiewe dienste soos argief-, registrasie-, drukkers-, pos-, tik- en mikrografiese 

dienste sal geïntegreer en uitgebrei word om die hele Tshwane te bedien. 

 

• Elektrisiteit 
 

Een van die middele vir 'n verhoogde maatskaplike omgewing, en 'n kritieke dryfkrag 

vir ekonomiese ontwikkeling, is elektrisiteit.  Die voorsiening van bekostigbare, 

betroubare en veilige elektrisiteit is van wesentlike belang.  Daar word beplan dat 

alle formeel-ontwikkelde gebiede teen Junie 2002 geëlektrifiseerd sal wees.  'n 

Totaal van 12 430 aansluitings is voor begroot.  Elke huishouding sal die eerste 

30kWh krag gratis ontvang. 
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• Menslike Hulpbronne 
 

'n Bedrag van R1,6 biljoen is aan menslike hulpbronne (personeel) toegeken.  Dié 

hoë bedrag is toe te skryf aan die gepaardgaande finansiële implikasies ten opsigte 

van die nuwe organisasiestruktuur en die gepaardgaande nuwe graderingskema vir 

personeel. 

 

• Paaie en Stormwater 
 

'n Opname van behoeftes en agterstande het getoon dat bepaalde swakhede en 

leemtes bestaan in die padinfrastruktuur.  Die huidige batewaarde van die STMM se 

paaie en stormwater beloop ongeveer R8 600 miljoen en die onderhoudsbegroting 

beloop 1,7% (die bedryfsnorm is 2%). 

 

• Maatskaplike Ontwikkeling 
 

Van die belangrikste aspekte aangaande maatskaplike ontwikkeling behels behui-

sing, gesondheid, biblioteek- en inligtingsdienste en maatskaplike welsyn.  Die 

STMM het 'n geraamde agterstand van 109 000 residensiële behuisingseenhede.  'n 

Bedrag van R2,2 miljoen is ook opsy gesit vir nuwe betaalpunte oor die hele 

Tshwanegebied om dienslewering nader aan die gemeenskap te bring. 

 

• Water en Sanitasie 
 

Die totale begroting vir water en sanitasie beloop R854,4 miljoen, maar nié alle 

agterstande kan hiermee uitgewis word nie.  Aan alle huishoudings word die eerste 

6kℓ water gratis verskaf. 

 

Die bedryfsbegroting vir 2001/2002 word soos volg in Tabel 3 voorgestel: 
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TABEL 3:  BEDRYFSBEGROTING VIR 2001/2002 

 

UITGAWES 2001/2002-BEGROTING 

A Besoldiging 1 585 355 003
C Administratiewe uitgawes 304 608 926
D Algemene uitgawes 529 568 767
E Munisipale belastings en dienste 84 661 531
F Grondstowwe en Verbruiksmateriale 1 119 606 545
G Departementele heffings 285 056 048
H Herstelwerk en Onderhoud 659 359 951
I Kapitaalonkoste (Rente en delging) 611 072 283
J Bydraes 144 453 330
K Bydrae tot Kapitaalbesteding 88 176 975
SUBTOTAAL 5 411 919 359
M Minus uitgedebiteer -799 612 447
TOTAAL 4 612 306 912
INKOMSTE 
 
R Debiteursinkomste -4 235 588 025
S Direkte Inkomste -274 323 991
T Regeringsbydraes en Terugbetalings -99 062 412
TOTAAL -4 608 974 428
Tekort/-Surplus 3 332 484
Oordrag na Varsproduktemark Opgehoopte Fonds -4 505 387
Oordrag na Parkeermeter Reserwefonds 1 172 903
 0
 

• Kapitaalbegroting (Lenings en Spesiale Fondse) 
 

Dié Kapitaalbegroting uit eie fondse beloop R426,7 miljoen en is soos volg 

saamgestel: 

 

Kontraktueel verpligte projekte   : R126,2 miljoen 

Deurlopend verpligtend (insluitend voertuie) : R150,5 miljoen 

Nuwe projekte (volgens GOP)   : R150,0 miljoen. 

(STMM Raadsnotule:  25 Junie 2001;  STMM Lêer ST-B13). 
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6.6 2002/2003-BEGROTING 
 

Die Raad het op 30 Mei 2002 die 2002/2003-begroting wat in Tabel 4 voorgestel 

word vir die STMM goedgekeur. 

 

TABEL 4:  BEDRYFSBEGROTING VIR 2002/2003 

 

UITGAWES 2002/2003-BEGROTING 
A Besoldiging 1 714 412 288
C Administratiewe uitgawes 332 778 828
D Algemene uitgawes 513 705 199
E Munisipale belastings en dienste 99 009 533
F Grondstowwe en Verbruiksmateriale 1 336 141 618
G Departementele heffings 334 784 958
H Herstelwerk en Onderhoud 716 306 470
I Kapitaalonkoste (Rente en delging) 587 862 025
J Bydraes 282 451 451
K Bydrae tot Kapitaalbesteding 132 658 646
SUBTOTAAL 6 050 111 016
M Minus uitgedebiteer -867 693 693
TOTAAL 5 182 417 323
R Debiteursinkomste -4 724 971 715
S Direkte Inkomste -304 522 527
T Regeringsbydraes en Terugbetalings -147 580 501
TOTAAL -5 177 074 743
Tekort/-Surplus 5 342 580
Oordrag na Varsproduktemark Opgehoopte Fonds -6 681 790
Oordrag na Parkeermeter Reserwefonds 1 117 306
Beraamde tekort vir 2002/2003 -221 904

 
6.6.1 HOOGTEPUNTE VAN DIE 2002/2003-BEDRYFSBEGROTING 
 

Die hoogtepunte van die 2002/3-begroting word soos volg saamgevat: 

 

• Dienslewering is 'n prioriteit in die onderontwikkelde gebiede van 

Tshwane.  Dit behels, onder andere, die installering en onderhoud van 

straatligte, watervoorsiening, herstel van stormwateropvangputte en 

toegang tot parke en begraafplase. 

• 'n Algemene tariefverhoging van 5,5% vir eiendomsbelasting, water, 

afvalverwydering en sanitasie. 
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• Kontraktueel verpligte projekte beloop R111,7 miljoen. 

• Deurlopend verpligte projekte beloop R150,0 miljoen. 

• Nuwe projekte beloop R259,2 miljoen. 

 

6.6.2 DEPARTEMENTELE HOOGTEPUNTE 
 

Die volgende hoogtepunte van die departemente word geag spesiale vermelding te 

ontvang (STMM Begrotingsrede 2002/2003;  STMM Raadsnotule:  23 Mei 2002;  

STMM Lêer ST-B13): 

 

● STMM Polisiediens 

 

Dié polisiediens is op 23 Februarie 2002 geloods, en sal veiligheid, sekuriteit en orde 

in samewerking met die Suid-Afrikaanse Polisiediens in Tshwane verbeter en 

verseker.  Die volgende doelwitte is vir 2002/2003 gestel: 

 

• 15%-verhoging in sigbare polisiëring; 

• 10%-verhoging in inkomsteverhaling; 

• die kweek van 'n veiligheids- en sekuriteitsbewustheid in Tshwane; 

• die daarstelling van 'n Rampbestuursentrum; 

• die daarstelling, voorsiening en instandhouding van nooddienste, veral in 

ongedienste gebiede;  en 

• voldoening aan internasionale omgewingsgesondheidstandaarde. 

 

●  Maatskaplike Ontwikkeling 

 

Die groot uitdaging is daarin geleë dat instandhoudings- en operasionele kostes 

drasties verhoog teenoor die afskaling van die beskikbare fondse, asook die 

toenemende eise deur die gemeenskap.  Dié uitdagings vir maatskaplike ontwik-

keling is: 

 

• 'n Meerdoelige sentrum in Klip-/Kruisfontein 
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• Biblioteek- en inligtingsentrums in Ga-Rankuwa, Mabopane en 

Soshanguve 

• Sportfasiliteite in Soshanguve 

• Die voltooiing van die Atteridgeville Superstadion en die Saulsville Arena 

• Die toedeling van bestaande fasiliteite en hulpbronne ten einde gelyke 

dienslewering te verseker 

• Alternatiewe inkomstebronne by wyse van vennootskappe met belang-

hebbers 

• Projekte ten einde wanvoeding, geweld en armoede, die impak van VIGS 

en tuberkulose aan te spreek. 

 

● Ekonomiese Ontwikkeling 

 

Die volgende prosesse en prosedures is onder andere aangepas en ontwikkel om 

spoediger en meer effektiewe dienslewering te verseker: 

 

• die nuwe konsepverordeninge vir buite-advertering is in die finale voor-

bereidingsfase; 

• die Geometriese Seksie het 'n nuwe padkaart van Tshwane voorberei; 

• 'n ruimtelike visie is geformuleer wat as die ruggraat van die ruimtelike 

ontwikkelingsraamwerk van die GOP kan dien;  en 

• 'n omvattende lugopname is beplan om 'n digitale kaart van Tshwane 

daar te stel ten einde die beplanning en voorsiening van behuising en 

infrastruktuur te fasiliteer. 

 

● Korporatiewe Dienste 

 

Korporatiewe Dienste is ontwikkel om: 

 

• die effektiewe integrasie van personeel in die Metrostad-bedeling te 

bewerkstellig; 

• 'n 24-uur rapporteringsentrum, en tien kliëntesorgsentrums in te stel;  en 
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• 'n omvattende taaldiens in Engels, Afrikaans, Sotho en Zoeloe, asook 

veeltaligheid in te stel. 

 

●  Paaie en Stormwater 

 

Padprojekte wat inkomste sal genereer is ontwikkel, onder andere: 

 

• die opgradering van die padnetwerk by die Menlyn-nodus; 

• die konstruksie van die K16-roete in die Moot; 

• die koppeling van Akasia en Klip-/Kruisfontein; 

• die ontwikkeling van die Mabopane Sentrale Besigheidsdistrik; 

• die ontwikkeling van die Klip-/Kruisfontein Sentrale Besigheidsdistrik;  en 

• die konstruksie van die Olievenhoutbosch-pad. 
 
6.6.3 UITDAGINGS VIR DIE STMM 
 

Die volgende aspekte van die transformasie- en herstrukterings-uitdagings is deur 

die Raad as prioriteite vir 2002/2003 en die daaropvolgende drie jare geïdentifiseer, 

om uitgebou en effektief en doeltreffend bestuur te word. 

 

• Die korporatiewe struktuur (dit is die effek op rekenkundige praktyke) 

• Die voorsiening vir nie-betaling deur debiteure 

• Die finalisering van 'n eenvormige tariefstruktuur vir sanitasie 

• 'n Eenvormige stelsel vir diensvoorwaardes vir alle amptenare 

• Begrotingshervorming en GAMAP 

• Die impak van wetsontwerpe oor munisipale finansies en eiendoms-

belasting 

• Die oorgrens-gebiede 

• Gestandaardiseerde beleidsdokumente 

• 'n Geïntegreerde inligtingstegnologiestelsel 

• Die prioritisering van GOP-projekte op 'n korporatiewe vlak 

• Die herstrukturering van personeel. 
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Benewens die bogenoemde uitdagings is die volgende strategiese fokusgebiede  

geïdentifiseer, om die finale stappe in die transformasieproses aan te spreek, te 

wete: 

 

• die stimulering van ekonomiese groei en ontwikkeling; 

• die daarstelling van nuwe plaaslike regeringstrukture om demokratiese, 

verantwoordelike en gelyke regering te verseker; 

• die bestuur van fisiese ontwikkeling; 

• die welstand van die gemeenskap; 

• 'n veilige en beskermde omgewing; 

• die versterking van Tshwane se nasionale aanspraak as die enigste 

hoofstad van Suid-Afrika; 

• die uitbouing van Tshwane se internasionale beeld en reputasie as 'n 

onoortreflike Afrikastad; en 

• die bewaring van natuurlike en kulturele bronne. 

 
6.7 SAMEVATTING 
 
In hoofstuk ses is finansiële aangeleenthede beskryf met spesifieke verwysing na die 

STMM.  Hierbenewens is die aspekte rondom die skuldlas, wanbetalings en 

begrotings-oorgang van die STMM, te wete die Gekonsolideerde Begroting vir die 

2000/2001-, die 2001/2002- en die 2002/2003-finansiële jaar se begrotings ook 

ondersoek en voorgestel.  Terselfdertyd stip die 1996-Grondwet ook ideale uit dat 

munisipale begrotings en begrotingsprosesse ook deursigtigheid, verantwoor-

dingspligtheid en doeltreffende finansiële bestuur moet bevorder.  Dit is aangetoon 

dat die Nasionale Tesourie 'n omvattende hervormingsprogram ontwikkel het wat 

beduidende klem daarop plaas dat plaaslike owerhede aan die grondwet se 

bepalinge voldoen en op beleidshervorming in institusionele, fiskale en finansiële 

gebiede hulle ontwikkelingstaak verrig. 

 

Bepaalde aspekte van die begrotingshervorming en GAMAP is ook aangeroer.  Die 

bedryfsbegroting en bepaalde begrotings- en departementele hoogtepunte van die 

STMM ook onder die loep geneem.  Hoogtepunte wat uitgelig is behels onder meer 
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transformasieprojekte, gemeenskapsontwikkeling, veiligheid en sekuriteit, 

inligtingsbestuur, korporatiewe dienste, elektrisiteit, menslike hulpbronne, paaie en 

stormwater, maatskaplike ontwikkeling, water en sanitasie en die kapitaalbegroting.  

Hierbenewens is bepaalde ander departementele hoogtepunte soos die Tshwane 

Metropolitaanse Polisiediens en ekonomiese ontwikkeling ook aangetoon.  Die 

hoofstuk het afgesluit met die identifisering van bepaalde uitdagings en strategiese 

fokusgebiede waarop die STMM in die onmiddellike toekoms gaan konsentreer. 

 

'n Ondersoek na die betekenis van die sogenaamde drie E's het bevind dat met 

beperkte inkomstebronne en 'n stygende vraag na dienste en goedere die STMM 

genoodsaak is om die beskikbare hulpbronne  soos byvoorbeeld personeel, bates en 

fondse so ekonomies, doeltreffend en effektief te benut.  Deel van bestuur se 

rekenpligtigheid is dus om te verseker dat maatreëls daargestel moet word om te 

verseker dat hulpbronne ooreenkomstig die drie E's aangewend word en jaarliks 

daaroor verslag gedoen moet word. 
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HOOFSTUK SEWE 
 

GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELINGSBEPLANNING 
 
7.1 INLEIDING 
 

Geïntegreerde Ontwikkelingsbeplanning (GOB) is 'n 'ou' verskynsel, maar in 'n nuwe 

gedaante, wat tradisioneel  hoofsaaklik in munisipaliteite gebruik was vir die 

prioritisering van kapitaalprojekte.  Huidiglik is GOB 'n strategie om 'n ontwik-

kelingsplan oor 'n tydperk van vyf jaar te ontwikkel  binne die parameters van 'n 

geïntegreerde ontwikkelingsproses.  Die doel van die Geïntegreerde Ontwik-

kelingsplan (GOP) is dat dit as 'n beplanningsinstrument kan dien wat alle 

beplanning, begroting, bestuur en besluitneming kan integreer as een proses, om as 

rigtinggewer te dien vir dienslewering deur munisipaliteite.  Die GOP is veral 'n 

nuttige hulpmiddel vir die beplanning en bestuur van veral stedelike gebiede waar 

die hele gebied onder die jurisdiksie van die betrokke munisipaliteit val (Vgl. 

Leibbrandt 2001:9). 

 

Munisipaliteite moet dus finansiële planne opstel met inagneming van die GOB.   

Elke finansiële plan moet aandui wat die koste en bronne van finansiering vir elke 

fase van die plan, beloop.  Die volgende twee oorwegings moet in dié verband in 

gedagte gehou word.  Eerstens moet die bekostigbaarheid, dit wil sê wat die 

gemeenskap kan bekostig, in berekening gebring word om te verhoed dat 'n hoë 

standaard dienste beplan word terwyl die gemeenskap dit nie kan bekostig nie.  Die 

vermoë om te betaal,  werkloosheid, en die gemiddelde inkomste van die 

gemeenskap moet dus hier oorweeg word.  Daar moet ook daarmee rekening gehou 

word dat daar huidiglik nog 'n kultuur van wanbetaling heers wat nog nie uitgeroei is 

nie.  Tweedens moet ekonomiese ontwikkeling aangemoedig word.  Dit kan geskied 

deur byvoorbeeld besighede aan te moedig om hulle in dié betrokke munisipaliteit te  
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vestig.  Tenders kan ook aan klein, medium en mikro ondernemings toegeken word, 

wat werkskepping en werksgeleenthede sal bevorder, en sodoende gemeenskappe 

sal help om vir dienste te betaal (Vgl. Reddy et al. 2003:71, 72 en  Ismail et al. 

1997:77- 78). 

 

Plaaslike owerhede is ingevolge die Ontwikkelingsfasiliteringswet, 1995 (Wet 67 van 

1995 (hierna genoem die 1995-Ontwikkelingsfasiliteringswet), die 1993-Oorgangs-

wet op Plaaslike Regering, en die mees onlangse wetgewing, die 2000-Wet op 

Munisipale Stelsels, verplig om GOP's vir hulle gebiede van jurisdiksie vir 'n vyf-jaar 

periode saam te stel.  

 

Die doel met hierdie hoofstuk is om 'n verduideliking te verskaf van die GOB omdat 

dit 'n uitvloeisel is van die prominensie wat daar aan geïntegreerde beplanning ge-

gee word om te verseker dat munisipaliteite hulle beywer vir gemeenskapsdeelname 

in plaaslike regering om hulle lewenskwaliteit te verbeter.  In dié hoofstuk word die 

kernelemente van GOB, asook deelname aan GOB beskryf.  Die insette van 

verskeie rolspelers, te wete die amptenare, raadslede en munisipale 

belanghebbendes, asook die organisatoriese reëlings, rolverdeling en verant-

woordelikhede van die STMM se GOB word aangetoon.  Die beginsels onderliggend 

aan die STMM se GOB asook  primêre faktore wat dit beïnvloed, word ook beskryf.  

Laastens word aandag geskenk aan diensdeling tussen munisipaliteite.  

 

Daar is in die algemeen in hierdie hoofstuk soos met die vorige hoofstukke nie van 

verwysings gebruik gemaak nie, aangesien die meeste inligting gebaseer is op die 

skrywer se vertolking van die inligting wat uit die primêre navorsing soos amptelike 

lêers, vir die verhandeling verkry is. 

 

7.2 KERNELEMENTE VAN GEÏNTEGREERDE ONTWIKKE-
LINGSBEPLANNING 

 

Die GOP moet ingevolge artikel 26 van die 2000-Wet op Munisipale Stelsels, aan die 

volgende vereistes voldoen: 
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• die Raad se visie vir die langtermynontwikkeling van die munisipaliteit 

omvat; 

• 'n evaluering van die bestaande vlak van ontwikkeling in die munisipaliteit 

moet verstrek word; 

• die Raad se ontwikkelingsprioriteite en -doelwitte, insluitende plaaslike 

ekonomiese ontwikkelingsdoelwitte, en behoeftes ten opsigte van 

transformasie moet verstrek word; 

• die Raad se ontwikkelingstrategieë moet verstrek word; 

• 'n ruimtelike ontwikkelingsraamwerk van die munisipaliteit moet verskaf 

word; 

• die Raad se bedryfsbehoeftes moet bepaal word; 

• die Raad se rampbestuursplanne moet verskaf word; 

• 'n finansiële plan vir die munisipaliteit vir ten minste die volgende drie jaar 

moet verstrek word; en 

• sleutelprestasie-aanwysers en prestasiedoelwitte ingevolge prestasiebe-

stuur vir die munisipaliteit moet verskaf word. 

 

Die Geïntegreerde Ontwikkelingbeplanningsproses het te make met die identifisering 

van die munisipaliteit se prioriteite en probleme, op grond waarvan die visie, 

doelwitte en strategieë van die munisipaliteit bepaal word, en die identifisering van 

projekte om bogenoemde  aan te spreek.  'n Kritieke fase in die GOP is om 

ontwikkeling en beplanning wat die implementering van projekte sal verseker met die 

begroting te koppel (Internet:  http://www.gov.za/structure/local-gov.htm). 

 

Dié GOB word skematies soos volg voorgestel: 

 

 

 

 

 

 

 



GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELINGBEPLANNINGSRAAMWERK
(5-JAAR BESIGHEIDSPLAN VIR PLAASLIKE BESTUUR)

GEMEENSKAPSDEELNAME-/WYKSDEELNAMESTELSEL

GEREELDE HERSIENING
(Ten minste jaarliks)

(J. Leibbrandt, 29 Maart 2001, IMASA-kongres)

WETLIKE
RAAMWERK

• Wetgewing
• Provinsiale

omsend-
briewe

• Regulasies, 
ens

SITUASIE
ANALISE
• Finansiële

realiteite
• Ruimtelik
• Waardevoor-

keure
• Maatskaplik
• Ekonomies
• Omgewing
• Institusioneel

“SWOT”-
ANALISE

VISIE/MISSIE
EN WAARDE-
STELSEL

SLEUTEL PRES-
TASIE-AREAS
(SPA’s) EN
DOELWITTE

GAPINGSANA-
LISE EN
STRATEGIEë

SPA’s EN KAPI-
TAALPROJEKTE
• Sleutel

Prestasie-
aanwysers en
Doelwitbepaling

• Hulpbrontoewy-
sing

ORGANISASIE-
ONTWERP/HER-
ONTWERP
• Gedelegeerde

funksies en
bevoegdhede

• Beleid en Pro-
sedures t.o.v.
Verordeninge

FINANSIëLE
BEPLANNING
• 5 jaar

finansiële plan
• Kapitaalinves-

teringsplan
• Kontant en 

Lenings
• Koste-Be-

stuursplan
• Prioritisering

van Projekte, 
ens

JAARLIKSE
BEGROTING

OPERASIONELE
AKSIEPLAN EN
INTEGRERING

PRESTASIE
BESTUUR

GOEDKEURING
• Metro/Distrik
• Plaaslik
• Provinsiaal

PRESTASIE-
OUDIT EN
JAARVERSLAE 158
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7.3 DEELNAME AAN GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELINGSBE-
PLANNING 

 

GOB het te make met meer as net ruimtelike beplanning wat deur die Departement 

Stedelike Beplanning of konsultante onderneem word.  Dit is 'n geïntegreerde en 

deelnemende beplanningsproses van verskeie rolspelers en verskeie departemente 

insluitend die Finansies en Menslike Hulpbronne departemente saam, om die sake 

van die munisipaliteit en die munisipale gebied te bestuur.  Hierdie geïntegreerde 

proses word deur die Uitvoerende Burgemeester gekoördineer wat op sy beurt direk 

aan die Munisipale Bestuurder daaroor rapporteer.  Die wetlike verantwoordelikheid 

om die GOP op te stel en te bestuur is ook aan die Uitvoerende Burgemeester 

opgedra. 

 

Soos reeds genoem is GOB deelnemend van aard en verg dus die insette van 

verskeie rolspelers, te wete: 

 

• Amptenare 
 

Die funksies wat alle departemente vervul word deur die GOB gerig.  Derhalwe 

behoort al die amptenare van al die departemente in die GOB-proses betrokke te 

wees. 

 

• Raadslede 
 

Nie net is die GOP 'n meganisme waardeur besluite geneem moet word nie, maar dit 

bevat ook hul onderskeie wyke se behoeftes en aspirasies.  Deelname deur 

raadslede in 'n leidinggewende hoedanigheid is dus onontbeerlik ten einde te 

verseker dat tersaaklike aangeleenthede wel gereflekteer en aangespreek word. 

 

 

 

 



 160

• Munisipale belanghebbendes 
 

Die GOP handel oor die bepaling van behoeftes en prioriteite van belanghebbendes 

en die gemeenskap wat aangespreek moet word ten einde lewenskwaliteit te 

verbeter.  Dié deelname vorm die kern van die GOB.  Die deelname van veral 

voorheen benadeelde persone, byvoorbeeld vroue en gestremdes, moet verseker en 

bevorder word. 

 

7.4  DIE STMM SE GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELINGSBE-
PLANNINGSPROSESPLAN 

 

Dié prosesplan is 'n bestuurshulpmiddel vir die daaglikse bestuur van die GOB-

proses.  Dit kan as 'n besigheids- of operasionele plan vir dié proses beskou word.  

Dit dui op 'n eenvoudige en deursigtige wyse watter aangeleenthede en wanneer dit  

moet plaasvind aan, asook  deur wie en waar dit uitgevoer moet word.  Dié 

prosesplan sluit ook 'n kosteberaming daarvoor in.  Dié prosesplan word skematies 

soos volg voorgestel:  

 

VOORSTELLING 2:  GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELINGSBEPLANNINGS-

PROSESPLAN 

 

 

 
 

 
Prosesplan 

Organisatoriese 
reëlings 

Meganismes en 
prosedures vir 

gemeenskaps- en 
belanghebberdeelname 

Aksieprogram met 
tydskedules en 

hulpbron-
benodigdhede 

Meganismes en 
prosedures vir 
implementering 

Wetgewing en 
beplanningsvereistes 

op provinsiale en 
nasionale vlak 

Verspreiding van 
funksies en 

verantwoordelikhede 

Kosteberaming vir die 
beplanningsproses 

(STMM Raadsnotule:  4 Oktober 2001). 
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7.4.1 ORGANISATORIESE REËLINGS 
 

Die GOB-strukture sluit 'n GOB-bestuurder, 'n GOB-koördineerder, 'n GOB-

loodskomitee, 'n GOB-verteenwoordigingsforum, 'n GOB-funksionele span en 'n 

GOB-prosesbestuurder, in. 

 

Die Uitvoerende Burgemeester, in oorleg en met behulp van die Munisipale 

Bestuurder definieer verwysingsraamwerke vir die GOB-bestuurder en die GOB-

loodskomitee, en identifiseer en nomineer geskikte kandidate vir die GOB-

loodskomitee. 

 

Die GOB-loodskomitee, tesame met die GOB-bestuurder, die GOB-koördineerder, 

die GOB-prosesbestuurder en die GOB-funksionele span, is verantwoordelik vir die 

daarstelling van die GOB Verteenwoordigende Forum en moet die 

verwysingsraamwerk en kriteria vir lede van die GOB Verteenwoordigende Forum 

bepaal, die publiek inlig aangaande die daargestelde GOB Verteenwoordigende 

Forum, en insette van belange- en gemeenskapsgroepe aangaande die doelwitte en 

die aantal lede van die Verteenwoordigende Forum aanvra. 

 

Die Verteenwoordigende Forum moet addisionele belangegroepe en ongeor-

ganiseerde groepe wat verteenwoordiging verlang, potensiële verteenwoordigers, 

hulpbronpersone, en senior amptenare identifiseer.  Voorts moet potensiële lede, 

gebaseer op kriteria, gekies word, voorgestelde lede aan die Raad vir oorweging 

voorgelê word, lede genomineer word, en die publiek ingelig word. 

 

7.4.2  ROLVERDELING EN VERANTWOORDELIKHEDE 
 

Een van die voorvereistes vir 'n gladde en goedgeorganiseerde beplanningsproses 

is dat alle rolspelers ten volle vertroud moet wees met hul eie én ander rolspelers se 

verantwoordelikhede.  Derhalwe is dit een van die eerste voorbereidende vereistes 

vir die GOB-proses om te verseker dat daar 'n duidelike verstandhouding bestaan 

aangaande alle vereiste rolle en van die betrokke persone wat dié rolle kan vul. 
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Die verspreiding van rolle en verantwoordelikhede tussen die munisipaliteit en die 

eksterne rolspelers, sowel as binne die munisipaliteit, word in Voorstelling 3 verskaf: 

 

VOORSTELLING 3:  VERSPREIDING VAN ROLLE EN VERANTWOOR-

DELIKHEDE TUSSEN DIE MUNISIPALITEIT EN DIE ROLSPELERS 

 

7.5 TSHWANE 2020 GOP 
 

Ingevolge die 2000-Wet op Munisipale Stelsels moes munisipaliteite se GOP's teen 

31 Maart 2002 goedgekeur gewees het.  Dié teikendatum is nie gehaal nie en 'n 

versoek is aan die LUR vir Ontwikkelingsbeplanning en Plaaslike Bestuur, gerig vir 

latere indiening. 

 

Provinsiale 
Regering 

Inwoners, 
Gemeenskappe en 

Belangegroepe 

Ondersteuning- 
voorsieners 

Munisipale Raad 

Uitvoerende Burgemeester 

Wyksraadslede 

Munisipale Bestuurder GOB-Bestuurder 

Hoofde van Departemente/Strategiese Uitvoerende Beamptes 

(STMM Raadsnotule:  4 Oktober 2001).
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Deelname in die GOB-proses van die STMM deur middel van die insettte van die  

wyksraadslede en hulle onderskeie wykskomitees het die 'ruggraat' gevorm van die 

GOB-proses.  Die voordeel hiervan is dat alle GOP-insette, besprekings en debatte 

op dieselfde GOB-verteenwoordigingsforum geskied het. 

 

7.5.1 BEGINSELS EN PRIMêRE FAKTORE WAT DIE STMM SE GOB BEïN-
VLOED 

 

Die STMM GOB-proses is geskoei op die beginsels van deelname, die bevordering 

van volhoubaarheid, 'n bepaalde strategiese uitkyk, beginselaanwysing, implemen-

teringsgeoriënteerdheid, die bevordering van integrasie, transformasie, en same-

werkende regering.  Vanuit 'n politieke perspektief vervul dié beginsels 'n belangrike 

rol om te bepaal in watter mate die GOB suksesvol is, synde as 'n hulpmiddel in die 

STMM om die gaping tussen die huidige ontwikkelingsrealiteite en gelyke, 

volhoubare ontwikkeling te oorbrug.  

 

Dié beginsels word vervolgens kortliks verduidelik. 

 

• Deelname:  GOB is die basis vir gemeenskapseienaarskap deur die 

daarstelling van 'n gesonde basis vir vennootskappe, 'n gesamentlike 

verstandhouding aangaande behoeftes, en gemeenskaplike instemming 

aangaande strategiese ontwikkelingsprioriteite. 

• Die bevordering van volhoubaarheid:  Dit bevorder die integrasie van 

omgewingskwelpunte in die sosiale en ekonomiese 

besluitnemingsprosesse. 

• 'n Strategiese uitkyk:  GOB dien as 'n bestuurshulpmiddel wat 

munisipaliteite in staat stel om 'n breë strategiese uitkyk op die 

ontwikkelingsbehoeftes te hê en kernaspekte van dié behoeftes holisties 

aan te spreek. 

• Beginselaanwysing:  Ingevolge die 1998-Wet op Munisipale Stelsels 

moet alle plaaslike ontwikkelingstrategieë in lyn wees met die nasionale 

en provinsiale sektorplanne, strategiese planne en statutêre riglyne. 
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• Implementeringsgeoriënteerdheid:  GOB is 'n middel om mee te help aan 

die bespoedigde lewering van munisipale dienste. 

• Bevordering van integrasie:  Integrasie bevorder die meer effektiewe 

gebruik van skaars hulpbronne. 

• Bevordering van transformasie:  Institusionele transformasie word vereis 

om die suksesvolle implementering van die GOB-proses te verseker. 

• Bevordering van samewerkende regering:  GOB bring die finansiële 

hulpbronne en menslike kapasiteit van die munisipaliteit in lyn met die 

implementering van strategieë, projekte en programme. 

 

Benewens die voorgenoemde beginsels is daar ook ander primêre faktore wat die 

STMM se GOB-proses beïnvloed het, wat kortliks aangetoon word. 

 

● Transformasie - alle plaaslike owerhede in Suid-Afrika is aan 

institusionele transformasie onderwerp.  Die oorspronklike groep 

deelnemende amptenare verskil aansienlik van dié wat huidiglik  

deelneem met die gevolg dat die proses vertraag is omdat die nuwe 

deelnemers nie so vertroud met die proses is as wat die deelnemers wat 

die proses begin het was nie. 

● Tydsraamwerke - die Prosesplan is op 4 Oktober 2001 goedgekeur.  Dit, 

tesame met die finalisering van die Kapitaalbegroting vir die Interim 

Geïntegreerde Ontwikkelingsplan, het die aanvang van die volledige 

GOB vertraag. 

● Nuwe GOB-struktuur - die vertraging in kritieke besluitnemings deur die 

GOB-loodskomitee binne die bepaalde tydskedules, het negatief 

ingewerk op die fases van die GOB. 

● Nuwe raadslede - sommige raadslede het nie vorige ondervinding in die 

plaaslike regeringsomgewing nie.  Dié wat wel daarmee vertroud is, se 

kennis is beperk tot vorige en verouderde GOB-prosesse. 

● Raadsaanwysers - die wykskomitees is as primêre hulpmiddels gebruik.  

Dit was moeilik om die mikro-insette vanaf die wykskomitees met die 

GOB op metrovlak te integreer. 
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● Integrasie tussen GOB en begrotingsprosesse - onlangse gewysigde 

finansiële wetgewing het onvoldoende tyd gelaat om die begroting op een 

lyn met die GOB op te stel. 

● Vergelykende GOB's - die huidige tersaaklike wetgewing en tersaaklike 

geografiese gebied van Tshwane verskil aansienlik van dié van vorige 

GOB's. 

 

Dié Tshwane GOP is tydens 'n Spesiale Raadsvergadering op 12 Julie 2002 

goedgekeur.  Besonderhede is nog nie beskikbaar nie, aangesien dié plan nog 

onderworpe is aan kommentaar deur die LUR vir Plaaslike Regering.  Dié plan word 

jaarliks aangepas en hersien in ooreenstemming met relevante interne en eksterne 

omstandighede en behoeftes (STMM Raadsagenda:  12 Julie 2002). 

 

7.6 DIENSDELING TUSSEN MUNISIPALITEITE 
 

Die STMM se Raad het op 30 Mei 2002 besluit dat die beginsel van diensdeling 

tussen die ses grootste metropolitaanse munisipaliteite goedgekeur word.  Die 

Uitvoerende Burgemeester van die STMM, wat ook die voorsitter van SALGA is, is 

ook verantwoordelik vir die plasing van dié item wat met diensdeling verband hou op 

SALGA se agenda.  

 

Die rede vir dié voorstel van die STMM se Raad om diensdeling aan te moedig  is 

omdat munisipaliteite, onder andere, afsonderlik metodes ontwikkel om byvoorbeeld 

kliëntebehoeftes en -standaarde te bepaal, om prestasiebestuurstelsels asook 

operasionele en instandhoudingstrategieë en ander bestuurstelsels soos inlig-

tingstegnologie, menslike hulpbronne, finansies en tegniese ondersteuning te 

ontwikkel.  Deur dié ervaring en ondervinding te deel kan munisipaliteite verhoed om 

dieselfde foute te maak en oneffektiewe prosesse te volg.  So byvoorbeeld is alle 

munisipaliteite tans besig om hulle verordeninge te hersien en gesamentlike 

werkgroepe kan dié verordeninge tot voordeel van alle munisipaliteite 

standaardiseer. 
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Die volgende doelwitte om riglyne vir diensdeling daar te stel, is vir diensdelings-

taakspanne gestel: 

 

● Kliëntesorg 

 

 - Om metodes daar te stel om kliënte se behoeftes en prioriteite te 

bepaal. 

 - Om te bepaal hoe effektief die huidige kliëntesorg geskied. 

 - Om 'n prestasiebestuurstelsel te ontwikkel sodat resultate vergelyk 

kan word. 

 

● Bedryfsaktiwiteite en -instandhouding 

 

 - Om 'n publieke infrastruktuur daar te stel, te vervang, op te gradeer 

en in stand te hou. 

 - Om nuwe bedryfsprosedures en -riglyne daar te stel. 

 - Om te bepaal of die publiek waarde vir hulle geld kry. 

 

●  Menslike Hulpbronne 

 

 -  Om beleidsdokumente aangaande menslike hulpbronne te ontwikkel. 

 -  Om vaardigheidsontwikkelingstrategieë te standaardiseer. 

 -  Om skaars menslike hulpbronne te identifiseer en te deel. 

 -  Om gelyke indiensnemingsplanne voor te berei. 

 

●  Regsaspekte 

 

 - Om verordeninge te vergelyk en die beste praktyke te bepaal. 

 - Om die beste stelsel te bepaal ten einde voldoening aan die Wet op 

Beroepsgesondheid en -veiligheid, 1993 (Wet 85 van 1993) (hierna 

genoem die 1993-Wet op Beroepsgesondheid- en -veiligheid) te 

verseker. 
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●  Alternatiewe diensleweringsmeganismes 

 

 - Om metodes voor te berei ten einde alternatiewe diens-

leweringsmeganismes te verkry wat effektiewe dienslewering sal 

bevorder. 

 - Om riglyne daar te stel ten einde die werklike bedryfskoste in 'n 

spesifieke funksie af te baken (ringfencing) (STMM Raad:  30 Mei 

2002). 

 

7.7 SAMEVATTING 
 

In die inleiding tot die hoofstuk is dit genoem dat die GOB 'n 'ou' verskynsel is in 'n 

nuwe gedaante.  In die nuwe gedaante moet ontwikkelingstrategieë, bedryfsbehoef-

tes, bestuursplanne en vele meer deel uitmaak van die GOB.  Dit is dus te verstane 

dat dit 'n vreemde konsep is en nie met die eerste probeerslag aan almal se 

behoeftes en verwagtinge sal voldoen nie. 

 

Om die nuwe gedaante van die GOB in konteks te plaas het die hoofstuk 'n aanvang 

geneem met 'n poging om 'n beskrywing te gee van die kernelemente van GOB, 

gevolg deur  'n ondersoek na deelname aan GOB.  Daarna het die fokus verskuif na 

die STMM se GOB.  Aandag is gegee aan die organisatoriese reëlings, rolverdeling 

en verantwoordelikhede, die STMM se GOB asook die beginsels waarop dit 

gebaseer is met inbegrip van bepaalde primêre faktore wat die STMM se GOB-

proses beïnvloed het.  Die hoofstuk is afgesluit deur diensdeling tussen 

munisipaliteite onder die loep te neem.  

 

Die bedoeling met die GOB is dat dit moet dien as die basis waarop munisipaliteite 

se finansiële plan moet  berus.  Dit behels onder meer dat gemeenskappe ook deel 

kan hê aan behoeftebepaling, die prioritisering van hulle behoeftes, die 

implementering van die projekte en programme en die monitering van die uitgawes 

wat daaraan bestee word. 
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Dit is duidelik dat 'n geïntegreerde benadering op 'n holistiese grondslag gevolg 

moet word en dat die samewerking van alle rolspelers nodig is vir die suksesvolle 

uitvoering van die GOB.  Die GOB verg dus die aktiewe betrokkenheid van alle 

belanghebbendes, gemeenskapsorganisasies, die privaat sektor, individue en die 

amptenare van munisipaliteite. 

 

Met die gesamentlike deelname van al die belanghebbendes en rolspelers kan  die 

doelwitte van die GOB verwesentlik word om as 'n toonaangewende bestuursriglyn 

vir munisipaliteite te dien om die lewenskwaliteit van al die ingesetenes van 'n 

munisipaliteit te verbeter en te verseker. 
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HOOFSTUK AGT 
 

OPENBARE DEELNAME, WYKSKOMITEES 
EN DIE ROL VAN RAADSLEDE 

 
8.1 INLEIDING 
 

In Suid-Afrika is daar  'n ryke geskiedenis van gemeenskapsdeelname in die 

massa demokratiese strukture wat apartheid beveg het.  Een van die grootste 

slagspreuke van die stryd teen apartheid was dat mense 'n 'sê' moes kry in 

besluite wat hul lewens raak.  Deelname van rolspelers in sake wat hul lewens 

raak en die verantwoordingspligtigheid van mense se verteenwoordigers, is nie 'n 

nuwe verskynsel vir Suid-Afrikaners nie. 

 

Die 1996-Grondwet gee erkenning daaraan dat deelname en verantwoording 

noodsaaklik is om volhoubare, demokratiese en ontwikkelingsgerigte plaaslike 

regering te verseker.  Een van die doelwitte van plaaslike regering is: 

 

"... om demokratiese en verantwoordingspligtige regering vir plaaslike 

gemeenskappe te voorsien en om die betrokkenheid van gemeenskappe en 

gemeenskapsorganisasies in plaaslike regeringsaangeleenthede aan te moedig" 

(Artikel 152(1)(a) en (e)). 

 

Teen die agtergrond van hierdie grondwetlike mandaat staan deelname en 

verantwoordingspligtigheid sentraal tot die transformasie van plaaslike regering.   

Soos reeds in die vorige hoofstuk gestel, is deelname en verantwoording, 'n 

groot uitdaging vir munisipaliteite.  Die oorgang van plaaslike regering na 'n nuwe 

bedeling van ontwikkelingsgerigte plaaslike regering met nuwe strukture en 

prosesse is 'n komplekse taak waar die deelname van gewone inwoners en 

verantwoording van diegene in magsposisies sentraal tot die sukses daarvan 

staan. 
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Eenvoudig gestel gaan deelname daaroor om aan mense 'n werklike 'sê' te gee 

in besluite wat hul lewens raak.  Dit beteken dat hulle toegang moet hê tot 

besluitnemingstrukture ten einde hul 'sê' uit te oefen.  Sodoende, word die 

legitimiteit van plaaslike regering verhoog en die proses van transformasie en 

prestasieverbetering aangehelp.  Nie alle groepe en lede van gemeenskappe het 

dieselfde geleenthede om hul stemme te laat hoor nie.  Soos reeds in die vorige 

hoofstuk aangetoon, is daar mense sonder toegang tot hulpbronne (dikwels 

vroue, jeugdiges, mense met gebreke en bejaardes) wat met ander probleme te 

kampe het  as ander groepe in die gemeenskap, om hul stemme te laat hoor.  

Plaaslike regering moet hulle daarvoor beywer om dié groep mense in 

deelnemende prosesse in te sluit.  Daar is veral twee verwante maniere waarop 

die nuwe plaaslike regeringstelsel deelname vergemaklik, te wete, deur 

kommunikasiekanale te verbeter en deur sterk vennootskappe tussen die 

munisipaliteit en betrokke belanghebbendes te vorm. 

 

Betekenisvolle kommunikasie vind plaas as daar oop kommunikasiekanale is.  

Dis noodsaaklik om hierdie kanale te skep en te handhaaf - dit stel gewone 

inwoners en gevestigde, sowel as nuwe en tydelike organisasies in staat om 

doeltreffend deel te neem aan die munisipaliteit se sake.  Met hierdie kanale wat 

funksioneer, kan samewerkende vennootskappe gevorm word. 

 

Die doel met hierdie hoofstuk is om die leser 'n verwysingsraamwerk te verskaf 

waarbinne die wykdeelnemende stelsel waarop die STMM (soos in Hoofstuk vier 

na reeds verwys is) besluit het, funksioneer.  Die hoofstuk begin deur 'n verdui-

deliking te gee van die bestaande kommunikasiekanale in 'n wykdeelnemende 

stelsel soos die STMM.  Daarna word 'n verduideliking van die aspekte, met 

inbegrip die prosedures en regulasies en strukture, wat met die Wykskomitees 

verband hou, gegee.  Die hoofstuk word afgesluit met 'n bespreking van die rol 

van raadslede in die nuwe munisipale bedeling. 
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8.2 KOMMUNIKASIEKANALE 
 

Die verskillende kanale waardeur deelname tussen inwoners en munsipaliteite 

kan plaasvind, word in die voorstelling hieronder aangedui. 

 

VOORSTELLING 4:  KANALE VIR DEELNAME TUSSEN INWONERS EN 
MUNISIPALITEITE 

 
 

 

 

     
 

 
 

8.2.1 KIESERS 
 

Een van die belangrikste maniere waarop inwoners hul steun vir, of afkeer van 

raadslede kan lug, is deur te stem.  Ten einde dit te verseker, moet 

munisipaliteite inwoners bewus maak van die nodigheid om te stem en die 
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VAN DIENSTE 

GESPESIALISEERDE 
DEELNEMENDE 
STRUKTURE 

BELANGHEBBENDE 
GROEPE 

TRADISIONELE 
OWERHEDE 

M 
U 
N 
I 
S 
I 
P 
A 
L 
I 
T 
E 
I 
T 



 172

manier waarop die plaaslike verkiesingstelsel funksioneer en ook seker maak dat 

hulle maklik en veilig kan stem. 

 

8.2.2 VERBRUIKERS VAN DIENSTE 
 

Die meeste kontak tussen die munisipaliteite en inwoners vind plaas deur die 

gebruik van en betaling vir munisipale dienste.  Mense se ervaring van die 

munisipaliteite word dus sterk beïnvloed deur die gehalte van dienslewering, 

rekeninge wat betyds versend word en maklik is om te verstaan, en die hoflikheid 

en vermoë van die amptenare van die munisipaliteit om doeltreffend op vrae en 

klagtes te reageer. 

 

8.2.3 BELANGHEBBENDE GROEPE 
 

Mense organiseer hulle ook as lede van belangegroepe.  Belanghebbendes sluit 

die regering, georganiseerde plaaslike regering (SALGA) en nie-regerings-

organisasies (NGO's), sowel as 'n verskeidenheid gemeenskapsgebaseerde 

organisasies (GBO's) soos civics, belastingbetalersverenigings, politieke partye, 

kerkgroepe en vrouegroepe, in. 

 

Sakemense organiseer hulle ook in bepaalde groepe wat hul belange verteen-

woordig - byvoorbeeld 'n Sakekamer, 'n Handelaarsvereniging of 'n Taxi-

vereniging. 

 

8.2.4 TRADISIONELE OWERHEDE 
 

In gebiede waar tradisionele leiers aktief is, word sommige inwoners se belange  

deur tradisionele owerhede onder leierskap van tradisionele leiers verteen-

woordig. 
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8.2.5 GESPESIALISEERDE DEELNEMENDE STRUKTURE 
 

Gespesialiseerde deelnemende strukture is instellings soos wykskomitees of 

soortgelyke strukture wat op 'n geografiese gebied gebaseer is.  Hulle hanteer 

sake van belang vir daardie gebied.  Hierdie strukture moedig deelnemende 

demokrasie aan, aangesien dit voorsiening maak vir kommunikasie tussen die 

munisipaliteit en inwoners van 'n bepaalde gebied.  Sulke strukture funksioneer 

die beste as dit verteenwoordigend is van verskillende groepe en lede van 

gemeenskappe, met inbegrip van dié wat nog nie georganiseer is nie. 

 

8.3 WYKSKOMITEES 
 

'n Wykskomitee is 'n kenmerkende voorbeeld van 'n gespesialiseerde 

deelnemende struktuur.  Die oogmerk van 'n wykskomitee is om deelnemende 

demokrasie in plaaslike regering te bevorder.  Dit maak voorsiening vir 'n 

gestruktureerde kommunikasiekanaal tussen die gemeenskap en die politieke 

verteenwoordigers op wyks- en raadsvlak.  Wykskomitees funksioneer as 'n 

noodsaaklike struktuur en behels, onder andere, prosesse soos GOB wat dit 

moontlik maak om plaaslike behoeftes en voorkeure te bepaal.  Hulle dien ook as 

raadgewende liggame oor beleidsvraagstukke wat die wyk raak (Local 

government information series 2 : Deelname en Toerekenbaarheid 1999:  1-5). 

 

Die 1996-Grondwet en Artikel 72(1) en (2) van die 1998-Wet op Munisipale 

Strukture, verleen 'n direkte mandaat aan munisipaliteite om die betrokkenheid 

van inwoners en gemeenskapsorganisasies aan te moedig en om stelsels vir 

inwonersdeelname daar te stel.  Artikel 8(g) en (h), 9(f) en 72 van laasgenoemde 

Wet magtig dan ook plaaslike owerhede om deelnemende wykstelsels daar te 

stel ten einde deelnemende demokrasie in plaaslike bestuur te bevorder. 

 

Soos reeds in Hoofstuk vier gestel het die STMM besluit op 'n wykdeelnemende 

stelsel.  Gevolglik is die meeste munisipale gebiede in wyke ingedeel vir die 

doeleindes van plaaslike regeringverkiesings.  (Die uitsonderings is gebiede waar 
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die munisipale raad minder as sewe lede het.  In sulke gebiede is daar geen 

wyke nie).  Die wykdeelnemende stelsel maak dit moontlik vir sake van plaaslike 

belang om deur komitees wat vir wyke ingestel is, aangespreek te word. 

 

8.3.1  DAARSTELLING EN FUNKSIONERING VAN WYKSKOMITEES IN 
DIE STMM 

 

Die Speaker van die STMM het gedurende Julie 2001 tydens 'n vergadering met 

alle genooide Raadslede (van Tshwane) die loodsing van die daarstelling van 

Wykskomitees bespreek.  Daaropvolgend het die STMM se Raad  op 5 Julie 

2001 in 'n verslag rakende die daarstelling en funksionering van Wykskomitees 

onder andere besluit dat Wykskomitees in alle wyke teen 31 Augustus 2001 tot 

stand gebring moet word. 

  

8.3.1.1 Bevoegdhede, funksies en verantwoordelikhede van (STMM) 
Wykskomitees 

 

Die volgende funksies en bevoegdhede is ingevolge artikel 16 van die 2000-Wet 

op Munisipale Stelsels aan die STMM se Wykskomitees gedelegeer: 

 

• Om geleenthede aan te moedig en te skep vir die plaaslike gemeen-

skap om aan die sake van die munisipaliteit deel te neem, met 

inbegrip van - 

 

- die voorbereiding, implementering en hersiening van sy GOP; 

- die instelling, implementering en hersiening van sy prestasie-

bestuurstelsel; 

- die monitering en hersiening van die Raad se prestasie, 

insluitende die resultaat en inslag van sodanige prestasie; 

- die voorbereiding van die Raad se begroting;  en 

- die neem van strategiese besluite wat betrekking het op die 

verskaffing van munisipale dienste. 
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• Die Raad behou egter die reg voor om, wanneer ook al nodig, die 

funksies en bevoegdhede van gedelegeerde funksies aan die 

Wykskomitee te wysig of te herroep.  Aan Wykskomitees is die 

volgende bykomende gedelegeerde funksies en bevoegdhede 

opgedra: 

 

 - Om aanbevelings aangaande enige aangeleentheid wat die Wyk 

raak aan die Wyksraadslid, of via die Wyksraadslid aan die Raad 

of Uitvoerende Burgemeester te maak. 

 - Op te tree as 'n adviserende komitee vir die Wyksraadslid. 

 - Op te tree as 'n instrument waardeur die Raad en sy depar-

temente, asook provinsiale en staatsdepartemente moet 

konsulteer aangaande gemeenskapsopinies oor enige ter-

saaklike aangeleentheid. 

 - Om Wykskomitees ook as hulpbronne te benut deur met nie-

regeringsorganisasies en nie-politieke organisasies op Wyks-

komitees te beraadslaag. 

 - Om Wykskomitees deur die wyksraadslede via die Burge-

meesterskomitee te raadpleeg ten einde insette te lewer aan-

gaande enige aangeleentheid wat hul wyke raak, byvoorbeeld die 

hersonering van eiendom. 

 - Om deur Wykskomitees advies te bedien, soos en wanneer 

nodig, binne hulle verwysingsraamwerk, raadsamptenare en 

ander gespesialiseerde persone te nooi om hulle te adviseer oor 

aangeleenthede wat hulle wyke raak. 

 
8.3.1.2 Die samestelling van Wykskomitees 

 

In ooreenstemming met Artikel 73(2)(a) en (b) van die 1998-Wet op  Munisipale 

Strukture bestaan 'n Wykskomitee uit die betrokke Wykraadslid, wat outomaties 

die voorsitter van die Komitee is, en tien ander lede wat verkies moet word. 
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8.3.1.3  Verkiesingsregulasies 

 

Die Raad het die volgende verkiesingsregulasies bepaal om die Wykskomitee-

verkiesings te reguleer. 

 

• Die gemeenskap verkies die ander 10 (tien) lede tot die Wykskomitee. 

• Die Speaker se kantoor sal dié Wykskomiteeverkiesings hanteer. 

• Die Speaker se kantoor sal 'n verkiesingskommissie aanwys wat dié 

verkiesings hanteer. 

• Die verkiesingsprosedure moet gelyke verteenwoordiging van vroue 

in die Wykskomitees verseker.  Ten minste een derde van 

komiteelede moet vroue wees, die minimum drie. 

• Die verkiesingsprosedure moet verseker dat die diversiteit van 

belange in ag geneem word wanneer gemeenskapslede tot die 

Wykskomitees verkies word. 

• Geografiese verteenwoordiging moet ook in ag geneem word. 

• Daar moet 'n identifiseringsproses van belangegroepe in elke wyk 

wees. 

• Elke geïdentifiseerde belangegroep moet genooi word om in die 

Wykskomitee te dien. 

• Genomineerdes van verskillende belangegroepe sal selektief verkies 

word. 

• Die Wyksraadslid moet 'n gemeenskapsvergadering belê, waar hy/sy 

as voorsitter optree, om belangegroepe bekend te stel. 

• Kennis van dié vergadering moet ten minste tien dae voor sodanige 

vergadering gegee word. 

• Slegs een persoon per belangegroep mag tot die Wykskomitee 

verkies word. 

• Waar daar meer as tien belangegroepe is, sal die top tien kandidate 

by wyse van stemming bepaal word. 
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• Waar daar minder as tien belangegroepe is, sal nominasies terstond 

gevra word.  Indien daar geen verdere nominasies is nie, sal 

sodanige verkose lede die Wykskomitee vorm, met dien verstande 

dat daar nié minder as sewe lede sal wees nie. 

• Die Wyksraadslid sal as voorsitter van die Wykskomitee optree. 

• Die Wyksraadslid moet 'n Wykskoördineerder vanuit die verkose 

Wykskomiteelede aanwys. 

• Indien die Wyksraadslid nié 'n Wykskomiteevergadering kan bywoon 

nie, moet hy/sy een Wykskomiteelid as voorsitter aanwys. 

 

8.3.1.4  Prosedures vir Wykskomitees 

 

Die volgende prosedures is ook van toepassing om die instelling van 

Wykskomitees te reguleer: 

 

•  Ampstermyn 

 

Die Raad sal, ingevolge artikel 75 van die 1998-Wet op Munisipale Strukture, die 

termyn van lede van die Wykskomitees (uitgesluit raadslede) bepaal.  

Wykskomitees sal vir 'n termyn van twee jaar verkies word, en Wykskomiteelede 

sal vir 'n maksimum van twee termyne kan dien. 

 

•  Beëindiging van ampstermyn 

 

Die Raad bepaal ingevolge artikel 73(3)(b) van die 1998-Wet op Munisipale 

Strukture, die omstandighede waaronder 'n ampstermyn beeïndig word.  Die  

volgende reëls is van toepassing op die beëindiging van die ampstermyn van 

Wykskomitees: 

 

Die ampstermyn word beëindig indien 'n lid - 
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• vir drie opeenvolgende vergaderings sonder 'n geldige verskoning 

afwesig is; 

• vir ses opeenvolgende vergaderings met 'n geldige rede afwesig is; 

• bewys word aktief besig is met 'n veldtog om die Wyksraadslid te 

ontsetel, sonder dat griewe teen dié raadslid in die Wykskomitee 

aanhangig gemaak is; 

• op so 'n wyse optree dat die gesag van die Wyksraadslid, die Raad 

en/of die Wykskomitee ondermyn word; 

• 'n misdryf begaan en skuldig bevind word sonder die keuse van 'n 

boete; 

• voortdurend inmeng in die Raad se administrasie, moet sodanige lid 

twee keer gewaarsku word, en die derde keer verwyder word; 

• voortdurend 'n gewelddadige, onwelvoeglike en intimiderende 

houding teenoor ander lede en/of die gemeenskap openbaar; 

• 'n vergadering onder die invloed van drank en/of onwettige 

verdowingsmiddels bywoon; 

• daar bewys is dat hy/sy 'n omkoopgeskenk aanvaar het van enige 

party wat 'n belang het by 'n ontwikkelingsprojek vir daardie betrokke 

wyk; 

• daar bewys is dat die lidmaatskap van die Wykskomitee misbruik is 

om enige gunste/gawes te bekom; 

• as 'n raadslid verkies word; 

• as 'n raadsamptenaar aangestel word; 

• sonder geldige rede, in stryd met die besluite van die Wykskomitee 

optree; 

• bedank;  of 

• sterf. 

 

Die Kantoor van die Speaker sal die Dissiplinêre Komitee en die Appèlkomitee 

aanstel om met dissiplinêre aangeleenthede te handel. 
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8.3.1.5  Vulling van vakatures 

 

Dié prosedure om vakatures in Wykskomitees te vul, word ingevolge artikel 76 

van die 1998-Wet op Munisipale Strukture deur die STMM se Raad soos volg 

toegepas: 

 

• Indien die vakature ontstaan ten opsigte van 'n handelsektor-

verteenwoordiger, moet dié betrokke sektor versoek word om 'n 

plaasvervanger te nomineer, welke plaasvervanger deel van die 

Wykskomitee sal vorm. 

• Wanneer die vakature ontstaan uit die geledere van die 

'ongeorganiseerde handelsektor', moet die Wyksraadslid twee lede 

van sodanige sektor nomineer, welke nominasies deur die 

Wykskomitee oorweeg, en een persoon in die Wykskomitee 

aangestel word. 

• Wanneer die vakature ontstaan ten opsigte van 'n lid wat direk 'van 

die vloer af' genomineer en verkies is, moet die Wyksraadslid ten 

minste drie lede van die gemeenskap identifiseer.  Na oorweging deur 

die Wykskomitee, sal een persoon in die Wykskomitee aangestel 

word. 

• Die Wykskomitee moet vakatures vul slegs wanneer dit nié die 

meerderheid van verkose lede te bowe gaan nie.  Sodra vyftig 

persent plus een van die verkose lede ophou om Wykskomiteelede te 

wees, moet die Wyksraadslid die Speaker daarvan in kennis stel 

sodat 'n nuwe Wykskomitee verkies kan word. 

 

8.3.1.6  Aantal vergaderings 

 

Ingevolge die bepalings van artikel 73(3)(c) van die 1998-Wet op Munisipale 

Strukture, het die STMM se Raad besluit dat Wykskomitees so gereeld as 

moontlik moet vergader om momentum te behou,  en dat daar 

terugrapporteringsmeganismes en -skedules deur die Wykskomitees ontwikkel 
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moet word.  Voorts moet Wykskomitees minstens een maal per maand vergader.  

Ander buitengewone vergaderings mag belê word soos en wanneer die Komitee 

dit nodig ag. 

 

8.3.1.7 Kworum 

 

Die kworum vir Wykskomiteevergaderings is vasgestel op vyftig persent plus een 

(simple majority). 

 
8.3.1.8  Besluitnemingsbevoegdhede van Wykskomitees 

 

Die Wykskomitee moet poog om besluite by konsensus te neem.  Indien 'n saak 

egter onopgelos is na bespreking, moet dit by wyse van stemming beslis word.  

In die geval van 'n staking van stemme, het die voorsittende beampte 'n 

beslissende stem wat uitgeoefen moet word. 

 

8.3.1.9  Ontbinding van Wykskomitees 

 

Ingevolge artikel 78 van die 1998-Wet op Munisipale Strukture, kan die Raad 'n 

Wykskomitee ontbind indien dit faal om in sy doel te slaag. 

 

8.3.1.10 Interne werking van Wykskomitees 

 

'n Wykskomitee behoort 'n Wykskoördineerder te hê wat die administratiewe 

aangeleenthede hanteer en die Wyksraadslid bystaan om die gladde 

funksionering van die Wykskomitee te verseker.  Die Wykskoördineerder sal die 

'regterhand' van die Wyksraadslid wees en vir dié rede, sal dit die Wyksraadslid 

se prerogatief wees om dié Wykskoördineerder vanuit die geledere van die 

Wykskomiteelede aan te wys. 

 

Die Wykskoördineerder sal verantwoordelik wees vir die notulering van alle 

vergaderings, en die byhou van behoorlike rekords, ten einde te verseker dat 
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besluite geïmplementeer word.  Raadsamptenare sal egter die sekretariaat-

dienste lewer en alle rekords van Wykskomitees bewaar. 

 

8.3.1.11  Befondsing en administratiewe reëlings 

 

Die Raad kan administratiewe reëlings tref om die Wykskomitees in staat te stel 

om hulle funksies en bevoegdhede ingevolge artikel 73(4) van die 1998-Wet op 

Munisipale Strukture effektief te verrig en uit te voer.  Die Raad mag ook 

ingevolge Artikel 16(1)(c) van die 2000-Wet op Munisipale Stelsels, sy 

hulpbronne aanwend en fondse toewys in sy begroting om die doelwitte van die 

Wykskomitees te bevorder. 

 

Artikel 77 van die 1998-Wet op Munisipale Strukture verbied 'n Raad om 

Wykskomiteelede te vergoed.  In die lig hiervan is daar aanbeveel dat reis- en 

ander kostes wat binne die konteks van Wykskomiteepligte aangegaan is, aan 

dié Komiteelede vergoed word.  Dit sluit raadslede uit. 

 

Die Raad sal sy personeel, asook Raadshulpbronne soos kantore, rekenaars, 

faksmasjiene, kopieerders en ander verwante fasiliteite tot die Wykskomitees se 

beskikking stel ten einde effektiewe funksionering te verseker.  Fondse sal slegs 

vir Raadsgoedgekeurde projekte beskikbaar gestel word (STMM Raadsnotule 5 

Julie 2001). 

 

8.3.1.12 Die Wykskomiteestelsel-struktuur 
 

Die STMM het ses en sewentig Wyke en elke Wyk het sy eie Wykskomitee.  Al 

dié wyke stadswyd gekombineer, stel 'n Streek daar.  Dit word skematies soos 

volg voorgestel (STMM Raadsnotule 5 Julie 2001): 
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Wykskomitees bied die ideale geleentheid aan die gemeenskappe om betrokke 

te raak by die munisipale doen en late binne hul gemeenskappe.  Maar die 

praktiese probleme wat Wykskomitees in die gesig staar, moet nie uit die oog 

verloor word nie.  Die meeste Wyksraadslede is deeltyds en beskik nie oor 

kantore, administratiewe personeel en 'n infrastruktuur nie.  Menige wyke is ook 

oor 'n wye area versprei.  Heelwat munisipaliteite beskik nie oor fondse om 

wykskomitees te ondersteun nie.  Die lede van die Wykskomitees word ook nie 

vir hulle deelname vergoed nie, en hul belangstelling en voortgesette steun sal 

op ander wyses behou moet word. 

 

Enkele probleme rakende die Wykskomiteestelsel behels onder meer: 

 

• Wykskomitees word de facto frontlinie amptenare, wat munisipaliteite 

met personeeltekorte ondersteun deur onder andere die daarstelling 

van kredietkontrolemaatreëls en 'n beleid vir die hulpbehoewendes.  

Dit lei tot verwarring tussen die skeidslyn van verteenwoordiging en 

amptenare se pligte. 

• Sommige Wykskomitees sluit ekonomiese, ruimtelike en 

rasgebaseerde gemeenskappe uit. 

• Sommige Wykskomitees word deur raadslede misbruik as 'n politieke 

platform. 

• Wykskomitees kan ontaard in afsonderlike gesegmenteerde eenhede 

deurdat elk tot sy eie geografiese gebied beperk is, en nie insette oor 

ander wyke mag lewer nie. 

 

Die ideale situasie is dat Wykskomitees aangewend sal word om so 'n wye 

spektrum as moontlik te verteenwoordig.  Effektiewe Wykskomitees sal 

gemeenskapsdeelname verbeter, en gemeenskapsdeelname sal die werking van  

die Wykskomitees bevorder.  Wykskomitees kan die las van die Wyksraadslid 

verlig deur wedersydse samewerking (Third-Generation Issues Facing Local 

Government in South Africa 2002:19,20). 
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8.4 ROL VAN RAADSLEDE IN DIE NUWE MUNISIPALE BE-
DELING 

 

Munisipaliteite is 'n regeringsvorm in eie reg, en nie slegs 'n burokratiese struk-

tuur nie.  Munisipaliteite se raadslede word direk deur die stemgeregdigde inwo-

ners verkies, en partypolitiek speel 'n belangrike rol in munisipale regering, wat 

onder andere die volgende gevolge inhou. 

 

Eerstens moet heelwat munisipaliteite se raadslede hul optrede en prestasie 

drasties verbeter.  Tweedens moet die verhouding tussen raadslede en die 

amptenary uitgeklaar en geïnstitusionaliseer word.  Derdens moet die rol van 

ander rolspelers, in die besonder die Wykskomitees, uitgeklaar en ooreengekom 

word.  Laastens moet openbare deelname bevorder en meer effektief gemaak 

word. 

 

Menige raadslede het vir die eerste keer as raadslede gedien, en weinig ervaring 

van voor Desember 2000 is saamgebring.  Selfs raadslede uit die vorige bedeling 

wat weer verkies is, se bydraes is beperk as gevolg van die veranderde politieke 

arena. 

 

Heelwat nuwe personeelaanstellings het ook bygedra om die reeds onstabiele 

munisipale omgewing nog meer onstabiel te maak.  Heelwat nuwe aanstellings is 

geregverdig as regstellende aksie, terwyl ander politieke aanstellings was. 

 

Menige raadslede is onverhoeds betrap toe hulle die omvang van hulle pligte 

besef het, veral ingevolge die 2000-Wet op Munisipale Stelsels (Third-Generation 

Issues Facing Local Government in South Africa 2002:17). 

Volgens die Adviserende Komitee se Tussentydse Verslag aangaande Uit-

dagings vir Plaaslike Regering is daar heelwat kritiese aangeleenthede 

aangaande die verwantskap tussen uitvoerende (dikwels voltydse) en gewone 

(meestal deeltydse) raadslede, naamlik: 
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• Gewone raadslede ontvang inligting hoofsaaklik via hul koukus-

strukture; 

• gewone raadslede, in die afwesigheid van funksionele wykskomitees, 

dien dikwels op komitees en strukture sonder om enige noemens-

waardige bydraes te (kan) lewer; 

• die geweldige gaping in die vergoeding van uitvoerende en gewone 

raadslede dra by tot 'n gevoel van uitsluiting, en bemoeilik die sinvolle 

samewerking van gewone raadslede; 

• komiteevergaderings word dikwels beskou as tydverkwisting aan-

gesien die besluitnemingsbevoegdhede by die uitvoerende gesag 

gesetel is; 

• die gedissiplineerdheid, deursigtigheid en momentum van die vorige 

staande komitees, veral by die groter plaaslike owerhede, is nié deur 

soortgelyke strukture vervang nie, wat bydra dat gewone raadslede 

en amptenare nutteloos voel en nie deel in die besluitnemingsproses 

nie; 

• die gesentraliseerde besluitnemingsbevoegdheid van die Burge-

meesterskomitee veroorsaak ook dikwels 'n opeenhoping wat lei tot 

frustrasie by die inwoners en ontwikkelaars omdat belangrike aange-

leenthede nie tot uitvoer gebring word nie; 

• raadsvergaderings het koukusgedrewe rubberstempels geword waar 

raadslede weinig of geen insette kan lewer nie;  en 

• mediadekking is beperk tot slegs die (enkele) 'oop' sessies, wat oor 

die algemeen uiters beperk is (Adviserende Komitee se Tussentydse 

Verslag aangaande Uitdagings vir Plaaslike Regering 2001:93-94). 

 

8.5  SAMEVATTING 
 

In hierdie hoofstuk is die aangeleenthede wat met die Wykdeelnemende stelsel 

verband hou, bespreek.  Die kommunikasiekanale deur middel van kiesers, ver-

bruikers van dienste, belanghebbende groepe, tradisionele owerhede en 

gespesialiseerde deelnemende strukture is ook verskaf.  Hierdie hoofstuk ontleed 
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die samestelling, regulasies, prosedures, en werksaamhede van die 

Wykskomitees.  Laastens is enkele aspekte betreffende die rol van raadslede in 

die nuwe Wykdeelnemende munisipale stelsel bespreek. 

 

Die Wykdeelnemende stelsel sal gemeenskapsdeelname in plaaslike 

regeringsake vergemaklik en ook die kommunikasie tussen die munisipale raad 

en die plaaslike gemeenskappe verbeter.  Dié stelsel sal ook 'n rol speel om 

gemeenskapsbehoeftes te bepaal en munisipale programme te verfyn ten einde 

plaaslike omstandighede te akkommodeer. 

 

Wykskomitees is die hulpmiddel om aan inwoners 'n meer direkte stem in die 

bestuur van hul woonbuurt te gee.  Dit verhoog demokrasie in plaaslike regering 

deur aan plaaslike gemeenskappe 'n middel te bied om hul standpunte en 

behoeftes aan die munisipale raad bekend te maak.  Die uitdaging is dus om, 

soos wat gemeenskappe wydlopende behoeftes en belange het, toe te sien dat 

die wykdeelnemende stelsel op so 'n manier werk dat die diverse behoeftes en 

belange wat binne wyke bestaan, uitgelig en aangespreek word. 

 

Raadslede se rol as beleidmakers, maar ook as die spreekbuis tussen die Raad 

en die inwoners, en andersom, kan nie oorbeklemtoon word nie.  Alhoewel 

menige raadslede nie vertroud is met munisipale aangeleenthede nie, moet hulle 

bemagtig en opgelei word om dié taak ten beste te volvoer.  Die feit dat hulle vir 

'n termyn van (slegs) vyf jaar verkies is, kan positief en negatief wees.  Positief 

insoverre hulle besef dat hulle herverkiesing kan berus op hulle prestasies 

gedurende hulle ampstermyn, en negatief omdat dit kontinuïteit kan beperk 

deurdat hulle nie vir 'n verdere termyn verkies word nie. 
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HOOFSTUK NEGE 
 

SAMEVATTING EN VOORUITSIGTE 
 

9.1 INLEIDING 
 

Die doel met hierdie verhandeling van beperkte omvang was om die totstandkoming, 

ontwikkeling en funksionering van metropolitaanse munisipaliteite in Suid-Afrika, met 

spesifieke verwysing na die STMM, te beskryf en te ontleed.  Die vraag oor hoe 

metropolitaanse munisipaliteite ontstaan en ontwikkel het, met spesifieke verwysing 

na hoe die STMM saamgestel is, ten einde mee te werk aan wetlike bepalings om 

die inwoners se lewenskwaliteit en omgewing te verbeter, maak die kern van die 

navorsingsprobleem van hierdie verhandeling uit.  

 

Uit hierdie probleemstelling volg bepaalde doelstellings ten einde die rol van 

metropolitaanse munisipaliteite, en meer spesifiek, die STMM, te beskryf deur die 

doelstellings te onderverdeel in ses studiedoelwitte, te wete: 

 

• om 'n teoretiese verkenning van die aard van die metropolis as 'n 

verskynsel te doen; 

• om ondersoek in te stel na die vernaamste metropolitaanse vraagstukke; 

• om 'n oorsig van die vernaamste institusionele gebeure en totstand-

koming van die metropolitaanse munisipaliteite in Suid-Afrika met 'n 

spesifieke fokus op die STMM te verskaf; 

• om vas te stel op welke wyse die personeelaangeleenthede binne die 

konteks van 'n bepaalde organisatoriese struktuur van die STMM 

funksioneer; 

• om die finansiële verhoudings, begrotings en stelsels van die STMM te 

beskryf;  en 

• om die ontwikkeling, implementering en bestuur van die GOB, 

Wykskomitees en die rol van raadslede in die nuwe munisipale stelsel te 

ondersoek. 
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Die inligting wat in die voorafgaande hoofstukke oor die onderskeie doelwitte 

ingesamel is, word in hierdie hoofstuk saamgevat ten einde 'n waardebepaling oor 

die aard en omvang van die STMM te kan maak. 

 

9.2 SINTESE 
 
Die doelwitte van die verhandeling is in die onderskeie hoofstukke  aangespreek.  In 

hierdie afdeling word 'n sintese gemaak van die navorsing betreffende die ver-

skillende doelwitte, binne die konteks van die hoofstukke van die verhandeling. 

 

9.2.1 DOELWIT EEN 
 
Die algemene doelwit van Hoofstuk een was om die aard van die metropolis as 'n 

verskynsel in metropolitaanse regering en administrasie te ondersoek.  Dié onder-

soek het daartoe gelei dat die ontstaan en ontwikkeling van metropolitaanse 

gebiede, dorpstigting en verstedeliking en stedelike groei onder die loep geneem is.   

 

By die bestudering van metropolitaanse regering in die algemeen en vir Suid-Afrika 

in die besonder, is dit wenslik dat bepaalde faktore wat 'n deurslaggewende invloed 

op sodanige owerheidstrukture uitoefen in berekening gebring word.  In die lig 

hiervan is daar ook in Hoofstuk twee aandag aan die aard en omvang van die 

metropolitaanse verskynsel geskenk deur bepaalde begrippe soos metropool, 

metropolitaanse gebied, metropolitaanse streek en metropolitaanse owerheid, te 

ontleed aan die hand waarvan hulle geëvalueer kan word. 

 

Voorts is die aard van metropolitaanse stelsels ondersoek om 'n vergelyking te kan 

tref tussen 'n federale stelsel (tweevlak-stelsel), 'n uniale stelsel (eenvlak-stelsel) 

asook spesiale owerheidstelsels, sodat dié ondersoek  meer lig kan werp op die 

STMM se tweevlak-stelsel. 

 

Elke stelsel is uniek, maar het tog bepaalde ooreenkomste met ander stede en 

stelsels soos byvoorbeeld die Londense plaaslike owerheidstelsel wat ook ter inlig-
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ting aangeroer is.  Enkele kernvraagstukke, te wete sentralisasie en desentralisasie 

binne die konteks van metropolitaanse regering is ook ondersoek. 

 

Uit die voorgaande doelwit kan die gevolgtrekking gemaak word dat metropolitaanse 

munisipaliteite aan bepaalde vereistes moet voldoen om hulle funksies te kan 

uitvoer.  Die soort metropolitaanse stelsel wat deur 'n bepaalde metropolitaanse 

gebied gebruik gaan word hang nou saam met die spesifieke regeringstelsel wat in 

die betrokke land van toepassing is.  Sentralisasie en desentralisasie van 

bevoegdhede, funksies en verantwoordelikhede, is belangrike faktore in die bepaling 

van die soort metropolitaanse stelsel wat uiteindelik ontwikkel gaan word. 

  

9.2.2 DOELWIT TWEE 
 

Die aard en omvang van metropolitaanse munisipaliteite sal makliker verstaan word 

as dit met die eiesoortige vraagstukke wat spesifieke oplossings verg in verband 

gebring word.  In die lig hiervan was die doelwit met Hoofstuk drie  om 'n ontleding 

te verskaf van die vernaamste vraagstukke waarmee metropolitaanse regering te 

kampe het, teen die agtergrond van die inligting wat in Hoofstuk twee verskaf was. 

 

Die vraagstukke is by wyse van 'n klassifikasie van die vraagstukke in twee 

oorhoofse kategorieë, te wete primêre en sekondêre vraagstukke, toegelig.  Die 

kategorie van primêre vraagstukke sluit die politieke, administratiewe, ekonomiese 

en maatskaplike vraagstukke in.  Die klassifikasie berus op die aanname dat die 

toekoms van die metropolis afhang van die wyse waarop hierdie vraagstukke deur 

die betrokke owerhede benader en moontlik opgelos kan word. 

 

Daarna verskuif die fokus na die sekondêre vraagstukke wat nie noodwendig as 

minder belangrik as die primêre vraagstukke beskou word nie.  Dit was gevolg deur 

'n bespreking van moontlike benaderings tot oplossings vir metropolitaanse 

vraagstukke, binne die konteks van kontraktuele samewerking, buite-territoriale 

jurisdiksie, enkelfunksie-instellings, stads-streekskeiding, funksionele konsolidasie, 

konfederale samewerking, federasies, amalgamasie, stads- en streekkonsolidasie, 

regionalisasie, politieke desentralisasie, inlywing , en anneksasie.  Die belangrikste 

implikasies van die voorgenoemde metropolitaaanse benaderings is verskaf waarna 
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'n evaluasiekriteria vir die benaderings en die toekoms van die metropolis onder die 

loep geneem was. 

 

Uit die voorgaande doelwit kan die gevolgtrekking gemaak word dat die 

metropolitaanse vraagstukke van die verlede nie reg aan die politieke proses van 

deelname, geïntegreerde ontwikkeling en dienslewering, en gelykheid en volhou-

baarheid geskied het nie.  Die tekort aan finansies asook die aanwending van 

bestaande inkomste is 'n struikelblok in die pad van die nuwe owerhede – 'n 

vraagstuk wat ernstige aandag behoort te geniet, aangesien die volgehoue 

metropolitaanse ontwikkeling 'n toename in waardevoorkeure en eise meebring.  

Alles in ag genome, lyk dit asof daar in die nuwe bedeling gesoek word na 'n meer 

permanente oplossing vir die eiesoortige metropolitaanse vraagstukke. 

 

9.2.3 DOELWIT DRIE 
 
Die algemene doelwit met Hoofstuk drie was om 'n bondige beskrywing te maak 

van sleutel politieke en institusionele ontwikkelinge in Suid-Afrika, en om 'n pers-

pektief te verskaf van die vernaamste ontwikkelinge en bepalings rondom die STMM.  

 

Sedert die totstandkoming van die eerste metropolitaanse beplanningsinstelling 

vroeg in die twintigste eeu, het stede wêreldwyd strategieë en beleide aanvaar wat 

hul unieke omstandighede gekomplimenteer het.  Hierdie beleide is oor jare heen 

ontwikkel om die daarsteling van metropolitaanse stelsels te verseker, en ook om 

maniere te vind om die huidige uitdagings in stedelike gebiede wêreldwyd aan te 

spreek. 

 

In Suid-Afrika was die Hollandse en Engelse stelsels afkomstig vanuit die koloniale 

tydperk die twee bakermatte van die plaaslike regeringstelsel.  Na die afloop 

daarvan het  die apartheidstelsel in Suid-Afrika menige gemeenskappe benadeel en 

weerhou van ontwikkeling.  Dié apartheidstelsel is geleidelik van wegbeweeg, onder 

andere die driekamer Parlement, die ontstaan van Swart Plaaslike Owerhede en die 

Streeksdiensterade om finansieel-vatbare Swart plaaslike owerhede tot stand te 

bring.  Die 1990's het die weg gebaan na demokrasie en transformasie, wat uit die 

pre-interim fase, die interimfase en die finale fase bestaan het, wat die nuwe 
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plaaslike regeringbestel in Suid-Afrika ingelui het.  Die nuwe plaaslike regeringstelsel 

het ten doel om ontwikkelingsgerig, volhoubaar en geïntegreerd te wees, armoede te 

verlig en gemeenskappe op te bou. 

 

Vyf verskillende stelsels van munisipale regering word onderskei - drie uitvoerende 

stelsels en twee deelnemende stelsels, of 'n kombinasie daarvan.  Die STMM,  een 

van ses metropolitaanse munisipaliteite landswyd, het na die Desember 2000-

verkiesing tot stand gekom, en is saamgestel uit dertien ontbinde munisipaliteite.  

Die STMM het 'n Burgemeesters-Uitvoerende stelsel wat met 'n Wyk-deelnemende 

stelsel gekombineer is, en uit 152 raadslede bestaan.  Die eerste raadsvergadering 

van die STMM het op 12 Desember 2000 plaasgevind.  Aan die Uitvoerende 

Burgemeester is sekere pligte en verantwoordelikhede benewens sy seremoniële 

pligte toegewys.  So moet hy/sy onder andere behoeftes identifiseer, hersien en 

evalueer wat in die munisipaliteit bestaan;  strategieë ontwikkel om die behoeftes 

aan te spreek;  en toesig hou en verseker dat dienste op 'n volhoubare wyse aan die 

gemeenskappe gelewer word.  Die Uitvoerende Burgemeester is by magte om van 

komitees gebruik te maak om hom/haar in sy/haar pligte by te staan en te adviseer.  

Elke komitee hanteer slegs spesifieke aangeleenthede en is dit die Uitvoerende 

Burgemeester se plig om toe te sien dat integrasie plaasvind. 

 

Uit die voorgaande doelwit kan die gevolgtrekking gemaak word dat die 

gekombineerde stelsel van munisipale regering waarop die STMM  as 'n Kategorie 

A-munisipaliteit, wat alleengesag in sy jurisdiksie gebied het, besluit het, veral drie 

uitdagings in die gesig staar, naamlik eerstens, om dié gebiede integrerend te 

bestuur, tweedens, doeltreffende verteenwoordiging vir alle gemeenskappe te 

bewerkstellig en derdens, die diensleweringwyses daarby aan te pas. 

 

9.2.4 DOELWIT VIER 
 

Die algemene doelwit met Hoofstuk vyf was om die aangeleenthede wat verband 

hou met die personeel en organisasiestruktuur van die STMM, te beskryf.  Met die 

totstandkoming van die STMM op 6 Desember 2000 is die werknemers van die 

dertien munisipaliteite waaruit die STMM saamgestel is, oorgedra na 'n enkele 

oorhoofse STMM.  'n Nuwe administratiewe struktuur is in gebruik geneem en 
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personeel is dienooreenkostig 'n nuwe Migrasie- en Plasingsbeleleid herontplooi.  

Die rolverdeling, funksies en verantwoordelikhede van die Afdelingsbestuurders en 

die Administratiewe Eenheidsbestuurders is ondersoek in die lig daarvan dat hulle 

opgelei moet wees om die Uitvoerende Burgemeester en die Komitees by te staan.  

 

Die nuwe organisasiestruktuur van die STMM is ingefaseer ten einde gladde 

funksionering te verseker en wel in drie fases.  Eerstens fokus dit op dienslewering 

aan die inwoners asook  om die werknemers in te 'burger';  tweedens word gekyk na 

'n streeksbenadering, en laastens word aandag geskenk aan diensleweringsopsies 

en kostebesparingsmaatreëls.  Dié organisasiestruktuur is ook aangewend as 'n 

hulpmiddel wat stabiliteit en sekerheid meebring, en ook produktiwiteit verhoog. 

 

Die interim organisasiestruktuur het op 30 Junie 2001 opgehou bestaan, en is die 

permanente makrostruktuur geïmplementeer.  Ten einde dienslewering in die STMM 

te verseker, is 'n omvattende herstruktureringsprogram van stapel laat loop.  Dit het 

onder meer behels dat amptenare herontplooi is, oorgeplaas is, en heropgelei word.  

Dit is 'n lang en uitgerekte proses wat met die nodige omsigtigheid hanteer moet 

word.  In dié proses was dit onvermydelik dat enkele (senior) amptenare se dienste 

beëindig is.  'n Omvattende prestasiebestuurstelsel vorm deel van die proses en die 

volgende riglynbeginsels het as basis gedien, naamlik om rekenpligtigheid te 

reflekteer en te bevorder, om probleme op 'n vroeë stadium te identifiseer en reg te 

stel, en om op bestaande prestasie voort te bou in noue samewerking met die 

geïntegreerde ontwikkelingsproses. 

 

Uit die voorgaande doelwit kan die gevolgtrekking gemaak word dat aangesien 

heelwat voorheen benadeelde persone in senior posisies aangestel is, die 

kundigheidsvlakke moontlik redelik laag is, en bemagtiging en veral opleiding hoog 

op die prioriteitslys van die Raad moet wees.  Van die departemente en hul 

personeel word verwag om gehoor te gee aan die behoeftes van die gemeenskappe 

en ook te herprioritiseer.  'n Kultuur van dienslewering en verantwoordbaarheid is 

nodig om sukses te behaal.  Daar moet deurgaans verseker word dat 'n duidelike 

onderskeid tussen politici en amptenary gehandhaaf word - wat nie so van-

selfsprekend is nie, gegewe dat die topbestuur hoofsaaklik politieke aanstellings is. 
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9.2.5 DOELWIT VYF 
 

In die inleiding is dit aangetoon dat dit ook 'n doelwit van die studie is om die 

finansiële verhoudings, begrotings en stelsels van die STMM te beskryf.  Om al die 

aktiwiteite van 'n munisipaliteite te behartig en te bestuur is fondse nodig om te 

betaal vir dienste, vergoeding van personeel, instandhouding ensovoorts.  

Aangesien die finansiële bronne beperk is, sal daar deurlopend konflik heers, omdat 

nie alle gemeenskapsbehoeftes bevredig kan word nie.  Dit verg die billike toewysing 

van beskikbare finansiële bronne, die optimale bevrediging van behoeftes, en 'n 

regverdige verdeling van die belastinglas.   

 

In Hoofstuk ses is die aspekte rondom die begrotings-oorgang van die STMM 

bespreek.  Die STMM se begrotings sedert sy ontstaan is in ooreenstemming met 

die riglyne van die Nasionale Tesourie, en met inagneming van die GOB opgestel en 

goedgekeur.  Bepaalde aspekte van die begrotingshervorming en GAMAP is ook 

aangeroer.  Die bedryfsbegroting en bepaalde begrotings- en departementele 

hoogtepunte is uitgelig soos byvoorbeeld transformasieprojekte, gemeenskaps-

ontwikkeling, veiligheid en sekuriteit, inligtingsbestuur, korporatiewe dienste, elektri-

siteit, menslike hulpbronne, paaie en stormwater, maatskaplike ontwikkeling, water 

en sanitasie, die STMM  se polisiediens, en ekonomiese ontwikkeling.  

 

Uit die voorgaande doelwit kan die gevolgtrekking gemaak word dat  rekenpligtigheid 

as die primêre verantwoordelikheid van die politici, topbestuur en elke individuele 

lynbestuurder deurgaans gehandhaaf moet word, en dat die voorgenoemde persone 

'n in-diepte kennis moet hê van die interne en eksterne omgewing van die 

munisipaliteit en die gepaardgaande risiko's, insluitende die moontlikheid van 

onreëlmatighede waarin die Raad funksioneer.  Voorts is die skuldlas en 

wanbetaling van munisipale dienste ook een van die grootste probleme vir die 

STMM, maar ook een van die grootste uitdagings wat die hoof gebied moet word.   
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9.2.6 DOELWIT SES 
 

Die algemene doelwitte met Hoofstukke sewe en agt was om ondersoek in te stel 

na die rol van die GOB (Hoofstuk sewe) en die rol van Wykskomitees en raadslede 

in die nuwe munisipale stelsel (Hoofstuk agt). 
 

Munisipaliteite is verplig om al hulle aktiwiteite te verrig binne die raamwerk van die 

GOB, wat veral fokus op bekostigbaarheid en ekonomiese ontwikkeling.  Dit dien 

ook as beplanningsmeganisme wat beplanning, begroting, bestuur en besluitneming 

rig en lei.  GOB is deelnemend van aard en rolspelers is onder meer raadslede, 

amptenare, die sakesektor, die gemeenskappe en enige ander belanghebbendes.  

Ten einde dié beplanningsproses glad en ordelik te laat verloop, moet alle rolspelers 

vertroud wees met hul eie, maar ook ander se verantwoordelikhede.  Die STMM se 

geïntegreerde ontwikkelingsbeplanningsproses is gebaseer op die volgende 

beginsels, te wete, volhoubaarheid, strategiese denke, deelname, beginsel-

aanwysing, implementeerbaarheid, integrasie en transformasie. 

 

Die verbindingsmeganisme tussen die Raad en die gemeenskap setel hoofsaaklik in 

die Wykskomitees, waarvan die Wyksraadslid die voorsitter is.  In die STMM se 

geval is daar ses-en-sewentig wykskomitees.  Die hoeksteen behels deelname en 

verantwoording.  Deelname word vergemaklik deur spesifiek verbeterde kommuni-

kasiekanale, en sterk vennootskappe tussen die munisipaliteit en belanghebbendes.  

Wykskomitees bevorder dan ook primêr deelnemende demokrasie in plaaslike 

regering.   

 

Uit die voorgaande doelwit kan die gevolgtrekking gemaak word dat gedelegeerde 

bevoegdhede aan die Wykskomitees in die STMM onder meer voorsiening moet 

maak vir die skep en aanwending van geleenthede om die gemeenskappe aan 

munisipale sake te laat deelneem, volle deelname aan die GOB, monitering en 

hersiening van die prestasiestelsels wat deurgaans onderneem moet word. 
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9.3 VOORUITSIGTE 
 

Suid-Afrika het eiesoortige vraagstukke, soos byvoorbeeld die besondere 

heterogeniteit van die stedelike bevolkingsamestelling.  Daar is ook steeds gebiede 

waar die meeste inwoners aan een rassegroep behoort.  Daar is ook ryk woonbuurte 

in teenstelling met arm woonbuurte.  Dan natuurlik is daar ook woonbuurte en veral 

in die middestede waar plakkersvestings opgerig word.  Armoede en werkloosheid 

veroorsaak ook dat mense na die stede stroom en in metropolitaanse gebiede woon, 

sonder enige finansiële verpligting teenoor die betrokke metropolitaanse owerheid.  

Dit gebeur ook dikwels dat inwoners eise stel sonder om enige belastingbydrae te 

lewer, vir die verskaffing van die dienste wat geëis word.  Daar kan ook verwys word 

na die onewewigtigheid van die verskillende munisipaliteite wat onder een 

metropolitaanse munisipaliteit geïntegreer is.  Dit kan probleme skep en 

ontevredenheid veroorsaak wanneer waardevoorkeure bepaal moet word. 

 

Die totstandkoming van nuwe munisipale strukture, ook die STMM, het heelwat 

omwentelings en veranderings teweeg gebring - ook nuwe raadslede.  Heelwat 

nuwe raadslede is nie so goed vertroud met plaaslike owerheidsaangeleenthede nie, 

en dit sal geruime tyd duur om hulle op te lei, in te lig om hulle volle potensiaal te 

bereik tot voordeel van die gemeenskappe en die Raad.  Die wyse waarop 'politiek' 

bedryf word, veral binne koukusverband, bemoeilik sake net nog verder, aangesien 

raadslede op dié wyse redelik aan bande gelê word.  Die uitdagings lê egter daarin 

om die gemeenskappe, veral die agtergeblewenes te verhef, sodat alle 

gemeenskappe eenvormig hanteer sal word, en 'n gees van eenheid en trots by 

almal sal heers. 

 

Nieteenstaande die voornoemde sal die daarstelling van effektiewe metropolitaanse 

strukture op die lang termyn verseker dat die uitdagings waarvoor stede en hul 

inwoners staan, die hoof gebied sal word.  Van die  grootste uitdagings is die billike 

herverdeling van fondse om die agtergeblewe gemeenskappe te verhef, en 

waarskynlik die belangrikste uitdagings is die plasing, motivering en heropleiding van 

personeel ten einde voortreflike en aanvaarde dienslewering aan die gemeenskap te 

lewer.  Met drie jaar reeds verstreke sedert die inwerkingtreding van dié 
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metropolitaanse munisipaliteite in Suid-Afrika, is daar min tyd oor voor die volgende 

verkiesing.  Daadwerklike pogings sal aangewend moet word om sigbare 

veranderinge en verbetering aan die inwoners te bied. 

 

Heelwat positiewe verwikkelinge het sedertdien plaasgevind, maar 'n groot deel van 

die gemeenskap is egter ontnugter met die besef dat alle behoeftes nie oornag of in 

een of twee jaar bevredig kan word nie.  Uitdagings behels onder meer eenvormige 

tariefstrukture vir dienste, begrotingshervorming, gestandaardiseerde beleidsdoku-

mente en die suksesvolle invordering van alle agterstallige skuld. 

 

Die studieveld van die verhandeling van beperkte omvang kan gevolglik as 'n eerste 

poging beskou word, waar daar bewys gelewer is dat metropolitaanse munisipaliteite 

'n positiewe stap is om weg te beweeg van 'n gesentraliseerde, outokratiese stelsel 

wat plaaslike regering in die vorige bedeling gedomineer het, en omvangryke 

uitdagings, invloed, en verantwoordelikhede op nuwe plaaslike regering plaas om 

effektief te regeer ten einde aan die basiese behoeftes van die inwoners te voldoen 

en om die effektiewe lewering van dienste wat die inwoners se behoeftes bevredig  

standhoudend te verseker. 

 

As uitvloeisel van hierdie studie is daar verdere terreine in metropolitaanse 

munisipaliteite geïdentifiseer waarop moontlike verdere akademiesgerigte navorsing 

onderneem kan word, te wete: 

 

• Watter kommunikasiefaktore veroorsaak steurnisse tussen die 

topbestuur, afdelingshoofde, die Raad en die inwoners binne die 

metropolitaanse munisipaliteit? 

• Watter spesifieke opleidingsprogramme, ontwikkelingsprogramme en 

ontwikkelingskursusse moet die amptenare, bestuurspersoneel en die 

Raad deurloop ten einde te kan aanpas by die eise wat die totale 

spektrum van  metropolitaanse regering en administrasie aan die metro-

politaanse munisipaliteit stel? 
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• 'n Vergelykende studie van metropolitaanse munisipaliteite te doen 

tussen verskillende munisipaliteite waar dit reeds in die praktyk in 

werking gestel is.  Dit kan sinvol wees omdat munisipaliteite onderling 

verskil en insiggewende resultate op dié wyse oor die hele spektrum van 

bestuur, finansiële- en personeelaangeleenthede, vraagstukke en 

oplossings, verkry kan word. 

• Om vas te stel hoe 'n kultuur van verbeterde dienslewering in die 

metropolitaanse munisipaliteite gevestig kan word. 



 199

GERAADPLEEGDE BRONNE 
 

Adlem, W.L.J &  Du Pisani, A.  1982.  Stedelike Politiek en Administrasie.   Pretoria:  

HAUM. 

 

Adrian, C.R. & Press, C.  1977.  Governing urban America.  New York: McGraw-Hill. 

 

Advisory Commission on Intergovernmental Relations.  1967.  Reasons for 

reorganization of local government in metropolitan areas, in Dye, T.R. & Hawkins, B.W.  

1967.  Politics in the metropolis.  Columbus:  Merrill. 

 

Auriacombe, C.J.  2001.  Guidelines for drawing up research proposals and preparing 

theses/dissertations.  Pretoria:  Unisa. 

 

Beeldkoerant:  14 Augustus 2002.  Munisipaliteit in sop oor skuld. 

 

Bernstein, A.  1992.  The New Metropolis.  Democracy, Development and Delivery.  

Indicator SA 9(4):75-80. 

 

Bisch & Ostrom 1973 in Hanekom, S.X. en Rowland, R.W.  1981.  Munisipale regering 

en administrasie.  Studiegids vir MRA 302-6.  Pretoria:  Unisa. 

 

Bollens, J.C. & Schmandt, H.J.  1982.  The metropolis : its people, politics and 

economic life.  New York: Harper & Row. 

 

Bosman, D.B., Van der Merwe, I.W. & Hiemstra, L.W.  1984.  Tweetalige 

Woordeboek/Bilingual Dictionary.  Kaapstad:  Tafelberg. 

 

Botes, P.S.  1996.  Publieke Administrasie 1, Studiegids vir PBL 100A.  Pretoria:  Unisa. 

 

Botes, P.S., Brynard, P.A., Fourie, D.J. & Roux, N.L.  1996.  Public Administration and 

Management:  A guide to Central, Regional and Municipal Administration and 

Management.  Pretoria:  Kagiso Trust. 



 200

 

Brown, F.G. & Murphy, T.P.  1970.  Councils of government:  the potential and 

problems.  Kansas City:  Lexington. 

 

Buck, N. Gordon, I., Harding, A. & Turok, I.  2003.  Changing Cities.  Hampshire: 

Palgrave. 

 

Buell, E.C. & Brigman, W.E. (Reds) 1968.  The grass roots : readings in state and local 

government.  Glenview: Scott Foresman Publishers. 

 

Buitengewone Provinsiale Koerant Nr 141 van 1 Oktober 2000. 

 

Burger, D.  1999.  South Africa Yearbook 1999.  Pretoria: The Rustica Press. 

 

Burger, M.  1992.  Verwysingstegnieke.  Pretoria:  Unisa. 

 

Byers, K.T.  1970.  Employee training and development in the public service.  Illinois:  

Prentice Hall. 

 

Cameron, R.  1999.  The democratisation of South African Local Government – a tale of 

three cities.  Pretoria: Van Schaik. 

 

Caraley, S.  1977.  City governments and urban problems.  N.J. Englewood Cliffs:  

Prentice-Hall. 

 

Cloete, J.J.N.  1971.  Munisipale regering en administrasie in Suid-Afrika.  Pretoria: Van 

Schaik. 

 

Cloete, J.J.N.  1995.  Public Administration Glossary.  Pretoria:  Van Schaik. 

 

Cloete, J.J.N.  1997.  South African municipal government and administration − new 

constitutional dispensation.  Pretoria: Van Schaik. 

 



 201

De Beer, F.  1997.  Participation and Community Capacity Building.  Kenwyn:  Juta. 

 

Department of Constitutional Development.  1999.  Deelname en Toerekenbaarheid.  

Local government information series 2. 

 

Department of Constitutional Development.  1999.  Plaaslike Regering vir die 21ste eeu.  

Local government information series 2. 

 

Department of Constitutional Development.  1999.  Soorte munisipaliteite.  Local 

government information series 2. 

 

Die Adviserende Komitee se Tussentydse Verslag aangaande Uitdagings vir Plaaslike 

Regering.  2001. 

 

Die Grondwet van die Republiek van Suid Afrika, 1983 (Wet 110 van 1983). 

 

Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 1996 (Wet 108 van 1996). 

 

Die Ontwikkelingsfasiliteringswet, 1995 (Wet 67 van 1995). 

 

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

 

Die Skills Development Act,  1998 (Wet 99 van 1998). 

 

Die Wet op Arbeidsverhoudinge, 1995 (Wet 66 van 1995). 

 

Die Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid, 1993 (Wet 85 van 1993). 

 

Die Wet op Georganiseerde Plaaslike Regering, 1997 (Wet 52 van 1997). 

 

Die Wet op Plaaslike Regering:  Munisipale Afbakening, 1998 (Wet 27 van 1998). 

 

Die Wet op Plaaslike Regering:  Munisipale Stelsels, 2000 (Wet 32 van 2000). 



 202

 

Die Wet op Plaaslike Regering:  Munisipale Strukture, 1998 (Wet 117 van 1998). 

 

Die Wet op Streeksdiensterade,  1985 (Wet 83 van 1985). 

 

Die Wet op Swart Plaaslike Owerhede, 1982 (Wet 102 van 1982). 

 

Dye, T.R. & Hawkins, B.W.  1967.  Politics  in the metropolis.  Columbus:  Merrill. 

 

Easton, D.  1979.  A framework for political analysis.  Chicago: The University of 

Chicago Press. 

 

Fitch, L.C.  1967.  Metropolitan financial problems, in Dye, T.R. & Hawkins, B W .  1967.  

Politics in the metropolis.  Columbus:  Merrill. 

 

Fourie, D.  1989.  Achieving Service Excellence in Local Government.  SAIPA:  Tydskrif 

vir Publieke Administrasie, 33(4). 

 

Fox, W. & Meyer, I.H.  1995.  Public Administration Dictionary.  Kenwyn:  Juta. 

 

Gildenhuys, J.S.H.  1997a.  Restructuring your Local Government:  A Practical Guide.  

Pretoria:  Van Schaik. 

 

Gildenhuys, J.S.H.  1997b.  Introduction to Local Government Finance − a South 

African perspective.  Pretoria:  Van Schaik. 

 

Giliomee, H. & Schlemmer, L.  1989.  From Apartheid to Nation Building.  Cape Town:  

Oxford University Press. 

 

Goodall, L.E. & Sprengel, D.P.  1975.  The American metropolis.  Columbus: Merrill. 

 

Goodman, J.S. 1980.  2nd edition.  The dynamics of urban government and politics.  

New York:  Macmillan. 



 203

 

Greer, S.  1962.  Governing the metropolis.  New York: Wiley. 

 

Hanekom, S.X. & Rowland, R.W.  1981.  Munisipale regering en administrasie.  

Studiegids vir MRA 302-6.  Pretoria: Unisa. 

 

Horan, J.F.  1977.  Experiments in Metropolitan Government.  New York:  Praeger. 

 

International Institute of Municipal Clerks, 1989 in Viljoen, A. (Red)1991.  Die 

Stadsklerk.  Pretoria:  Southern Publishers. 

 

(Interim) Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika,  1993 (Wet 200 van 1993). 

 

Internet:  http://www.gov.za/structure/local-gov.htm. 

 

Ismail, N., Bayat, S. & Meyer, I.  1997.  Local Government Management.  Halfway 

House:  International Thomson Publishing. 

 

Jordan, B. & Duvell, F. 2002.  Irregular Migration.  Cheltenham: Edward Elgar. 

 

Koopman, C.  2000.  Metropolitan management and planning in South Africa.  

Stellenbosch:  Universiteit van Stellenbosch. 

 

Kroukamp, H.  1995.  The culture of non-payment of services as a constraint in financial 

policy management for local authorities in South Africa.  SAIPA:  Tydskrif vir Publieke 

Administrasie.  30(3). 

 

Kruger, L.  1992.  Afbakening in Metropolitaanse Gebiede.  Munisipale en Openbare 

Dienste. 

 

Lêer SK/TF (1146), STMM. 

 

Lêer ST-B12/15, STMM. 



 204

 

Lêer ST-B13, STMM. 

 

Lêer ST-B29/3, STMM. 

 

Leibbrandt, J.  2001.  Challenges facing new and amalgamated municipalities and how 

to address it.  IMASA-kongres, 29 Maart 2001, Rustenburg. 

 

Lockard, D.  1983.  The politics of state and local government. New York:  Macmillan. 

 

London, 1997.  New Leadership for London.  The Government's proposal for a Greater 

London Authority.  A consultation paper. 

 

Loxton, A.  1992.  Criteria for Determining the Functions and Organisation of 

Government in South Africa.  Ongepubliseerde verslag, Afdeling vir Publieke 

Administrasie Navorsing.  Pretoria : RGN. 

 

Mathewson, K.  1970.  Councils of government in Brown, F.G. & Murphy, T.P, 1970.  

Councils of government:  the potential and problems.  Kansas City:  Lexington. 

 

Mouton, J.  2001.  How to succeed in your Master’s and Doctoral Studies.  Pretoria:  

Van Schaik. 

 

Mouton, J. & Marais, H.C.  1989.  Metodologie van die geesteswetenskappe: basiese 

begrippe.  Pretoria: Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing. 

 

Nadler, L.  1982.  Designing Training Programmes.  The Critical Event Model.  Reading:  

Addison Wesley. 

 

Norris, D.F.  1997.  Local Government Reform in the US - And why it differs so greatly 

from Britain.  Local Government Studies, 23(3). 

 

Omsendbrief 9 van 2001.  STMM. 



 205

 

Rautenbach, I.M. & Malherbe, E.F.J.  1994.  Staatsreg.  Johannesburg: Lex Patria. 

 

Reddy, P.S.  1999.  Local Government Democratisation and Decentralisation.  Sandton: 

Heinemann. 

 

Reddy, P.S., Sing, D. & Moodley, S.  2003.  Local Government Financing and 

Development.  New York:  Oxford University Press. 

 

Republiek van Suid-Afrika.  1998.  Witskrif op Plaaslike Regering in Suid-Afrika.  

Pretoria.  Staatsdrukker, Besprekingsdokument. 

 

Robbins, S.P.  1980.  The Administrative Process.  Tweede uitgawe.  New Yersey:  

Prentice-Hall. 

 

Robson & Regan 1972 in Hanekom, S.X. & Rowland, R.W.  1981.  Munisipale regering 

en administrasie.  Studiegids vir MRA 302-6.  Pretoria:  Unisa. 

 

Robson, W.A.  1954.  Great cities of the world.  New York:  Macmillan. 

 

Roux, B.J.  1965.  Die metropolitaanse vraagstuk met besondere verwysing na Groter 

Pretoria.  M.Admin. –verhandeling.  Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. 

 

Sake-Beeldkoerant:  14 Augustus 2002.  Plan oor skuldlas bedink. 

 

Sake-Beeldkoerant:  20 September 2002.  Megastad-beleid werk nie vir Kanada nie. 

 

Schwella, E.  2001.  New models for service delivery in Local Government.  IMFO, 

Maart/April 2001. 

 

Sharpe, L.J. (ed).  1995.  The governing of world cities.  The future of the metro model.  

John Wiley & Sons.  New York: Toronto. 

 



 206

Stephens, G.R. & Wikstrom, N.  2000.  Metropolitan Government and Governance.  

New York:  Oxford University Press. 

 

STMM Begrotingsrede 2002/2003. 

 

STMM Burgemeesterskomitee-agenda:  12 Maart 2002. 

 

STMM Burgemeesterskomitee-agenda:  24 Junie 2002. 

 

STMM Burgemeesterskomitee-agenda:  13 Augustus 2002. 

 

STMM Raadsagenda:  28 Februarie 2002. 

 

STMM Raadsagenda:  30 Mei 2002. 

 

STMM Raadsagenda:  12 Julie 2002. 

 

STMM Raadsnotule:  12 Desember 2000. 

 

STMM Raadsnotule:  15 Februarie 2001. 

 

STMM Raadsnotule:  5 April 2001. 

 

STMM Raadsnotule:  25 Junie 2001. 

 

STMM Raadsnotule:  5 Julie 2001. 

 

STMM Raadsnotule:  2 Augustus 2001. 

 

STMM Raadsnotule:  6 September 2001. 

 

STMM Raadsnotule:  4 Oktober 2001. 

 



 207

STMM Raadsnotule:  25 April 2002. 

 

STMM Raadsnotule:  23 Mei 2002. 

 

STMM Raadsnotule:  30 Mei 2002. 

 

Sutcliffe, M.  2000.  The New Municipal System.  Pretoria:  WNNR. 

 

Third-Generation Issues Facing Local Government in South Africa.  2002.  Centre for 

Development and Enterprise, June 2002. 

 

Thorns, D.C.  2002.  The Transformation of Cities.  Hampshire:  Palgrave. 

 

Van Zyl, G.N.  1979.  Organisasie vir Beplanning in die Kaapse Metropolitaanse Streek.  

Doktorale Proefskrif.  Stellenbosch:  Universiteit van Stellenbosch. 

 

Venter, A.  2001.  Government and Politics in the New South Africa:  Pretoria:  Van 

Schaik. 

 

Venter, A. & Johnston, A.  1991.  Politics:  An introduction for Southern African 

students.  Cape Town:  Oxford University Press. 

 

Vernon, R.  1968.  The economics and finances of the large metropolis, in Buell, E.C. & 

Brigman, W.E. (Reds) 1968.  The grass roots:  readings in state and local government.  

Glenview:  Scott Foresman Publishers. 

 

Viljoen, A. (Red) 1991.  Die Stadsklerk.  Pretoria:  Southern Publishers. 

 

Vosloo, W.B.  1979.  Regionalisation as an approach to local government reform and 

reorganisation in South Africa.  SAIPA.  Tydskrif vir Publieke Administrasie 14(2). 

 

Vosloo, W.B. (red) 1972a.  Uitdagings vir plaaslike owerhede.  Stellenbosch: 

Universiteit van Stellenbosch. 



 208

 

Vosloo. W.B.  1972b.  Die patroon van verstedeliking in Suid-Afrika, in Uitdagings vir 

plaaslike owerhede, vide Vosloo 1972a. 

 

Walsh, A.H.  1969.  The urban challenge to government.  New York:  Praeger. 

 

Yeates, M.H. & Garner, B.J.  1971.  The North American city.  New York:  Harper & 

Row. 

 

Zimmerman, J.F.  First Edition.  1968.  Government and the metropolis.  New York: 

Holt, Rinehart & Winston. 

 

Zimmerman, J.F.  Fourth Edition.1998.  Government of the metropolis.  New York:  

Rinehart & Winston. 

 

Zybrands, W.  1995.  A perspective on Local Government in the new South Africa.  

Johannesburg:  Creda Press. 



 209
 

 
AANHANGSEL A:  TOESPRAAK VAN DIE UITVOERENDE BURGEMEESTER 
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ADDRESS BY FATHER SMANGALISO MKHATSHWA, 
EXECUTIVE MAYOR OF THE CITY OF TSHWANE, AT THE 
FIRST MEETING OF THE COUNCIL OF THE CITY OF 
TSHWANE METROPOLITAN MUNICIPALITY, PRETORIA,  
12 DECEMBER 2000 

  
Mr Speaker, Councillors  
 
I thank you for granting me the opportunity to address Council in this our first meeting as the City of 
Tshwane Metropolitan Municipality. May I recognise the presence, among those witnessing this historic 
event, of Mr Trevor Fowler, MEC for Local Government in the Gauteng Province, Dr Gwen Ramokgopa, 
MEC for Health, also in the Gauteng Province, Mr Terry Tselane, the Provincial Electoral Officer of 
Gauteng, Chief KC Kekana, a traditional leader within the Tshwane area, and other dignitaries.  
 
It is with real humility that I have accepted my election as Executive Mayor of the City of Tshwane. It is 
also with a full awareness of the magnitude of the task at hand. I am reminded of the process I was 
involved in as Deputy Minister of Education when we had to amalgamate the previous nineteen 
apartheid departments of education and create a single system founded on the interests of all the people 
of South Africa. A similar challenge awaits us here, with the emphasis being on the primacy of the 
interests of all the people of Tshwane, who voted us all in so that we may serve them, not ourselves. 
History will record this first meeting of our Council as a true departure from an apartheid-influenced 
fragmented system of local government in Tshwane as we merge previously segregated municipalities. 
Mark, please mark the concomitant change of name.  
 
It would be remiss of us not to pay special tribute to the outgoing Council which, through the years of 
transition to the present, ensured that local government met its mandate of delivering services to our 
communities. We thank them for creating a foundation and framework upon which we are poised to 
build as we take the process of local government transformation decisively forward.  
 
May I take this opportunity to congratulate Mr Peter Maluleka on his election as Speaker. Mr Speaker, I 
have no doubt that the confidence of Council in you shall not prove unfounded. May I assure you of my 
total support in the execution of your duties as Chairperson of the Council. You and I are in the frontline 
of taking the most important city in our country forward to a new and better identity, you procedurally, 
and I materially and developmentally.  
 
Councillors, we are collectively challenged to give to people of Tshwane a better life. That is the 
commitment that all the parties represented in Council made during the elections. In fact, so similar 
were our commitments to the people of Tshwane that one can quite reasonably expect consensus, if not 
total agreement, on most of the issues our Council shall deliberate upon. I say this on the expectation 
that most of the issues on our agendas shall be delivery-directed, not some fancy esoteric, theoretical 
and philosophical sophistry masquerading as intellectual sense.  
 
I have consistently said that we have to give our promises to our people a literal interpretation. In this 
regard I invite members of the opposition parties to join us as we chart the future path of Tshwane. I 
labour, of course, on the understanding that our opposition is committed to playing a constructive role, 
and not oppose simply because it is called the opposition. On our part as the governing party, we are 
committed to co-operating with the opposition in any way that advances the interests of the people of 
Tshwane. After all, when all is said and done, simunye, we are one - one people, one nation.  
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Whatever the tenor and the tone of our campaigns, we are now here, and the reality of satisfying 
our people’s desires, hopes, dreams, yearnings and aspirations stares us in the face. It is my fervent 
hope and desire that we rise above petty politicking and gamesmanship as we address the plight of the 
poor and promote greater prosperity in our City. I hope that we shall always remember that all our 
people are human beings of flesh and blood and feelings and emotions. We should forever note that 
these are equal citizens of a democracy whose birth some people laid their lives down for. None of them 
are lesser children of a lesser God. Whether they constitute a minority or a majority, they matter. Be 
they individuals or groups, they matter.  
 
Turned into a concrete noun, that word "matter" means something material. It therefore suggests that 
material changes be made to the condition of our people. Indeed, as Executive Mayor of Tshwane, I shall 
execute, not people, but a programme of action that results in a better life for all. I shall execute, not 
criminals, but programmes to ensure that crime is reduced. I shall execute, not the poor, but 
programmes to alleviate poverty and unemployment. Please join me in this mass execution, not of 
people, but of plans and strategies to create economic development and progress in the senior city of 
South Africa.  
 
It is, however, not only the material situation of our people that we would be concerned about. Our 
people are also spiritual, cultural and ethical beings. We have to create an environment conducive to the 
development of these aspects of our people’s makeup. To give a practical example, we may be faced 
with the uniquely South African situation where a person of a particular culture, custom and tradition 
wants to slaughter a chicken, sheep, goat or cow, but the neighbours oppose what they view as cruelty 
to animals. That is a challenge we might be confronted with, and we would have to handle it in a 
manner that takes the interests of both parties into account.  
 
Being the country’s capital city, we are the mirror through which our continent and the entire world see 
South Africa. If you consider that first impressions and image are important drivers of investment, you 
shall understand our importance anew. Great, indeed, is our responsibility not only to Tshwane residents 
but to our compatriots as well. Beyond the flag and banners we proudly fly on the entrance to Pretoria, 
let us create a truly world-class city in terms of the quality of the services, concrete or otherwise, we 
have to offer. Let us make Tshwane a tourist taste of the whole of South Africa so that from us 
foreigners may long for the greater South Africa.  
 
I have, in my quest to translate this vision into reality, identified men and women who shall set norms 
and standards for quality delivery in various aspects of our mandate as a municipality. They shall also be 
political overseers and monitors of materially beneficial transformation in those spheres of our 
mandates. I now have the pleasure of congratulating members of the Mayoral Committee and to wish 
them well in the mammoth tasks that face them.  
 
In concert with their administrative counterparts, however, they should find the challenges fulfilling and 
the results of hard work ennobling. I will not say it, but these leaders are expected to exhibit and 
personify work ethics above the norm. That of course goes for other ethics as well. I hope I shall never 
see a day when, because of untoward conduct or sheer incompetence, one of these people will have to 
be relieved of serious responsibility entrusted upon him or her.  
 
I congratulate, too, all the councillors for having won the confidence and the trust of people of Tshwane. 
May we all be true to that trust and never betray it. Our Municipal legislation provides ample 
opportunities for us to do so. It compels us, for example, to maintain contact with our constituencies 
and to hear and respond to their needs. For example, even my speeches, including this very one, and 
other deliberations of Council will be availed to our people via a website that begins as we begin our 
existence as the City of Tshwane Metropolitan Municipality. I invite all of you to be regular browsers of 
the site.  
 
Our new existence is partly a product of good work by the Facilitation Committee, members of which we 
sincerely thank and congratulate for a job well done.  
 
My final congratulations and good wishes to the Acting City Manager, his management team and all the 
workers of Tshwane. I invite all of you to joint me and my political colleagues in our drive to re-engineer 
Tshwane into a model municipality in South Africa.  
 
As we all move from the doubts of the past few weeks into the certainty ushered in by today’s 
developments, let us recite the famous words by Wally Serote in one of his poems when he says:  
 
I do not know where I have been, 
But brother, I know I’m coming. 
 
Indeed, we may not know where we have been, but as sure as we know that the sun rises in the East 
and sets in the West, we know we are coming, we know we are getting there, and we know we are here. 
Now is the time. The people must govern.  
 
I thank you all.  
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