Leeftijd volksvertegenwoordigers
Vergrijzing in lokaal bestuur, vergroening in
landsbestuur
Net als in de rest van de samenleving slaat de vergrijzing ook toe in het
lokale bestuur. De gemiddelde leeftijd van zowel gemeenteraadsleden,
wethouders als burgemeesters is sinds 1998 flink toegenomen. Onze
volkvertegenwoordiging in de Tweede Kamer volgt deze trend echter
niet. De gemiddelde leeftijd van de net aangetreden Kamerleden is 44,2
jaar. Dat is vrijwel even oud als de nieuwe ploeg van 2010, die was bij
beëdiging gemiddeld 5 dagen jonger.
Lokaal bestuur vergrijst
De gemiddelde leeftijd van wethouders is gestegen van 50,7 jaar in 1998 naar 54,6 jaar in
2012. Die van raadsleden van 49,2 naar 53,1
jaar. De gemiddelde leeftijd van burgemeesters bedraagt nu 57,2 jaar; drie jaar meer dan

in 1998. Dit blijkt uit de Statistieken lokaal bestuur 1998-2012 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Opvallend is dat gemeenten met meer dan 100.000 inwoners jongere bestuurders hebben. In de grote steden is
de gemiddelde leeftijd van zowel burgemeesters
(56,1 jaar), wethouders (49,0 jaar) als raadsleden (48,2 jaar) duidelijk lager dan van gemiddeld bestuurlijk Nederland. Van alle partijen
heeft de SP de meeste relatief jonge politici en
wethouders in haar gelederen.

Tweede Kamer vergroent
De in september gekozen nieuwe landelijke
volksvertegenwoordigers zijn, met een gemiddelde leeftijd van 44,3 jaar bij beëdiging, een
stuk jonger dan de lokale volksvertegenwoordigers. De vergrijzingstrend die zichtbaar is in het
lokale bestuur, zien we niet terug bij de landelijke volksvertegenwoordigers. Nam de gemiddelde leeftijd van de lokale volksvertegenwoordigers nog met bijna 3 jaar toe tussen 1998 en
2012, bij de landelijke volksvertegenwoordigers zien we het omgekeerde gebeuren. In het
verkiezingsjaar 1998 was de gemiddelde leeftijd
van de nieuwe Kamerleden bij aantreden met
46,2 jaar bijna 2 jaar hoger dan in 2012.
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Leeftijdsopbouw Tweede Kamer
Ruim 60 procent van de leden van de Tweede Kamer is
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tussen de 35 en 50 jaar oud. Het jongste en oudste Kamerlid, beiden van de Socialistische Partij, zijn Farshad

Gemiddelde leeftijd van gemeenteraadsleden, wethouders, burgemeesters en Tweede Kamerleden,

Bashir (24 jaar) en Jan de Wit (67 jaar).
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