
..• J 

_ _j ·, 

PLAASLIKE BESTUURSONTWIKKELING VIR DIE KLEURLING-

BEVOLKINGSGROEP VRAAGSTUKKE EN VOORUITSIGTE 

deur 

ANDRIES VAN RODYEN 

Skripsie ingelewer vir die graad van Magister in Handel 

Sn Administrasie aan die Universiteit van Stellenbosch 

Promotor: Prof. W.8. Vosloo 

F ebruarie 1977 



Voorwoord 

HOOFSTUK I: INLEIDING 

1.0 PRDBLEEMSTELLING 

2.0 PATROON VAN UITEENSETTING 

3.0. TERMINDLOGIE 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
3.10 
3.11 

Plaaslike owerheid 
Plaaslike bestuur 
Plaaslike regering 
Plaaslike administrasie 
Munisipaliteit 
Stedelike gebiede . 
Landelike of nie-stedelik~ gebi~de 
Metropolitaanse gebied 
Metropolitaanse P,r □bleem 

' Kleurlingbevolkingsgroep 
Groepsgebied 

4.0 KERNASPEKTE VAN PLAASLIKE BESTUUR 

4.1 
4.2 
4.3 

Desentralisering van owerheidsgesag 
Stelsels van plaaslike bestuur 
Afbakening van plaaslike bestuursgebiede 

4.3.1 Bepalende fakt□re 
4 .. 3.2 K □ndisionerende fakt□re 

HOOFSTUK II: DIE SUID-AFRIKAANSE OWERHEIDSTRUKTUUR 

1.0 SENTRALE OWERHEID 

1.1 Wetgewende instellings 
1.2 Uitvoerende instellings 
1.3 Regsprekende instellings 

2.0 PROVINSIALE OWERHEDE 

2.1 Wetgewende instellings 
2.2 Uitvoerende instellings 

3.0 PLAASLIKE OWERHEDE 

Bladsy 

1 

1 

2 

3 

3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
7 

7 

7 
·9 
14 
14 
20 

21 

21 

21 
22 
22 

23 

23 
24 

25 

3.1 Historiese □orsig 25 
3.2 Soorte plaaslike owerhede 27 

3.3 

3.2.1 Stedelike plaaslike owerhede 28 
3.2.2 Landelike en buitestedelike plaaslike □werhede 38 

Beheer 

3.3.l 
3.3.2 
3.3.3 

□or plaaslike owerhede 

Beheer □ or bestaansreg 
Beheer □ or wetgewing 

. Beheer □ or finansies 

44 

44 
45 
45 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



( ii) 

3.3~4 Beheer □or personeellede 
3.3.5 Beheer □or daaglikse werkverrigting 

3.4 R □ l en plek van die Kleurlingbevolkingsgroep 

4.0 OWERHEIDSINSTELLINGS VIR DIE KLEURLINGBEVDLKINGSGROEP 

~ Verteenwoordigende Kleurlingraad 

4.1.1 Wetgewende bevoegdhede 
4.1.2 Raadplegende bevoegdhede 
4.1.3 Uitvoerende bevoegdhede 

@ Administrasie van Kleurlingsake 

.. 
HDOFSTUK III: HUIDIGE PLAASLIKE BESTUURSREELINGS VIR DIE 

KLEURLINGBEVOLKI~GSGROEP 

1.0 AGTERGROND EN GRONDSLAE 

1.1 Plaaslike b~stuur volgens gebiede 

1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 

Afbakening van groepsgebiede 
Landelike Kleurlinggebiede 
Ander gebiede • 

2.0 PLAASLIKE BESTUURSREfLINGS IN GROEPSGEBIEDE 

2.1 Statut@re g~ondslae 
2.2 / Raadplegende komitees 

2.2.1 Doelstelling 
2.2.2 Instelling en samestelling 
2.2.3 Funksionering 
2.2.4 Bevoegdhede 
2.2.5 Ontplooiing 

Bladsy• 

47 
49 

49 

53 

53 

53 
54 
55 

56 

61 

61 

61 

61 
66 
67 

67 

67 
74 

74 
74 
75 
75 
76 

2.3 / Bestuurs- en buurtsakekomi tees 77 

2.4 

2.3.1 D□ elstelling 77 
2. 3. 2 Instelling en samestelling 77 
2.3.3 Stemreg- en komiteelidmaatskapkwalifikasies 78 
2.3.4 Funksionering 78 
2.3.5 Funksies en bevoegdhede 79 
2.3.6 Ontplooiing 80 

Evaluering van die komiteestelsel 

2.4.1 Positiewe aspekte 
2.4.2 Knelpunte en vraagstukke 

81· 

81 
83 

2.5 Selfstandige plaaslike owerhede 88 

3.0 PLAASLIKE BESTUURSREELINGS IN LANDELIKE KLEURLINGGEBIEDE 90 

3.1 Adviesrade 

3.3.l Instelling en samestelling 
3.1.2 Bevoegdhede en werksaamhede 

3.2 Bestuursrade 

91 

91 
92 

93 

( 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



3.3 

3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 
3.2.4 
3.2.5 

( iii) 

Instelling en samestelling 
Bevoegdhede ~n werksaamhede 
Funksionering 
Werknemers 
Finansies 

Evaluering van die advies- en bestuursraadstelsel 

3.3.1 Positiewe aspekte 
3.3.2 Knelpunte en vraagstukke 

4.0 PLAASLIKE BESTUURSREELINGS IN ANDER GEBIEDE 

HOOFSTUK IV: ONTWIKKELINGSDETERMINANTE 

. 1.0 BELEIDSGRONDSLAE 

2.0 INSTITUSIONELE VRAAGSTUKKE 

2.1 Provinsiale beheer 
2.2 Deelname en verteenwoordiging 
2.3 Finansiele selfonderhoudendheid 
2.4 Jurisdiksionele vraagstukke 
2.5 Oplossings vir jurisdiksionele vraagstukke 

2.5.1 
2.5.2 
2.5.3 
2.5.4 
2.5.5 

Amalgamasie 
Inlywing 
Twee-vlakstelsel in metropolitaanse gebiede 
Enkeldo2l instellings 
Samewerking 

3.0 KDNDISIONERENDE FAKTORE 

__)
3.1 Verteenwoordigende Kleurlingraad 
3.2 Verspreiding- en vestigingspatro□ n van rlie Kleur~ 

lingb2volkingsgroep 

v3.2.l Vestiging volgens soort plaaslike owerheid 
v3.2.2 Verspreiding volgens stedelike plaaslike ower

hede 
~3.2.3 Verspreiding volgens landelike of buitestede

like plaaslike □werhede 
3.2.4 Fragmentasie van Kleurlingwoongebiede 

3.3 Finansieringspotensiaal 
3.4 Mannekragpotensiaal 

3.4.1 
3.4.2 

Verteenw□□rdigers 
Werknemers 

HOOFSTUK V: ALTERNATIEWE ONTWIKKELINGSPATRDNE 

Ji. □ BEVIr~DINGS EN AANBEVELINGS VAN VORIGE DNDERSOEKE 

1.1 Rossouw-komitee 

1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 

Opdrag 
Bevin dings 
Aanbevelings 

Bladsy 

93 
93 
97 
97 
97 

99 

99 
99 

100 

102 

102 

106 

107 
108 
11)9 
111 
117 

120 
122 
122 
130 
132 

137 

138 

1.39 

140 

140 

141 
142 

143 
147 

ll~8 
149 

152 

152 

153 

153 
153 
154 

( 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



1.2 

.1.3 

1.4 

Botha-komitee 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 

Opdrag 
Bevindings 
Aanbevelings 

Theron-kommissie 

1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 

Opdrag 
Bevindings 
Aanbevelings 

Gevolgtrekkings 

( iv) 

Bladsy 

157 

157 
158 
160 

163 

163 
164 
165 

170 

2.0 ALTERNATIEWE PATRONE 171 

J 3.0 INSKAKELING VAN KLEURLINGGEMEENSKAPPE BY BESTAANDE PLAAS-
LIKE OWERHEDE 172 

Inskakeling van alle Kleurlinggemeenskappe 
Inskakeling van bepaalde Kleurlinggemeenskappe 
Deelname en verteenw□ordiging 

3.3.1 Stemregkwalifikasies 
3.3.2 Verteenwaordiging 

173 
173 
174 

174 
175 

4.0) AANPASSINGS EN VERANDERINGS VAN DIE BESTUURSl-'.,OMITEESTELSEL 178 

4.1 

4.2 
4.3 
4.4 

Oorhoofse beheer 

4.1.1 Nie-verdeelde oorhoofse behe2r 
4.1.2 Verdeelde oorhoofse beheer 

Aktiveringsmaatre~ls 
Uitbreiding van bevoegdhede 
Verbetering van skakelprosedures en -wyses 

4.4.1 Plaaslike skakelk □mitees 
4.4.2 K □Bptering van bestuurskomiteelede 

j 5. □ SELFSTANDIGE PLAASLIKE OWERHEDE 

5.2 

Institusionele en organisatoriese reelings 

5.1.1 
5.1.2 
5.1.3 
5.1.4 

Instelling van plaaslike owerhede \ 
Plaaslike Owerheidsgebiede I 
Plaaslike Skakelrade 
Ontwikkelingsrade vir Plaaslike Bestuur 

Evaluering van institusionele en □rganisatoriese 
reeHings 

5.2.1 Rolen plek van die Verteenwoordigende Kleur-
lingraad 

5. 2. 2 Jurisdiksionele en geo grafiese fragmentasie van 

5.2.3 
5.2.4 
5.2~5 

Kleurlinggroepsgebiede 
Funksi□nele integrasie 
Finansi~le- en finansieringsaangeleenthede 
Personeelaangeleenthede 

6.0 PLAASLIKE BESTUURSREELINGS IN LANDELIKE EN BUITESTEDELIKE 

180 · 

1'81 
183 

184 
186 
187 

189 
190 

192 

194 

195 
195 
196 
197 

198 

1'38 

199 
201 
202 
209 

GEBIEDE 210 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



. (v). 

6.1 Landelike gebiede 
6.2 Ingelyfde landelike Kleurlinggebiede 

Bladsy 

211 
212 

J HDOFSTUK VI: SLOTBESKDUINGE 

1.0 OORSIG VAN PLAASLIKE BESTUUR IN SUID-AFRIKA 

2.0 STAATKUNDIGE ONTWIKKELINGE VIR DIE KLEURLINGBE
VDLKINGSGROEP 

3.0 PLAASLIKE BESTUURSONTWIKKELING VIR DIE KLEURLINGBE
VOLKINGSGROEP 

3.1 Oorsig van ui tvoering en toepassing 
3.2 Vraagstukke 

----. 
j.2.l O □rsig van knelpunte 

· 3.2.2 Implikasies 

c3.3. Vooruitsigte 
'--.,/ 

~ GEVOLGTREKKINGS 

TABELLE 

Tabel 1 

Tabel 2 

Tabel 3 

Stedelike plaaslike owerhede in Suid-Afrika: 1975 

Plaaslike owerhede in Suid-Afrika: Lopende in
komste en uitgawe vir die jaar 1972 

Plaaslike owerhede in Suid-Afrika: Transaksies in 
kapitaalgoedere vir die jaar 1972 

Tabel 4: Plaaslike owerhede in Suid-Afrika: Do~skot op .en 
oordragte tussen lopende rekenings en die aanwending 

214 

214 

216 

219 

219 
221 

221 
224 

226 

231 

234 

235 

236 

. van die □orskot vir die jaar 1972 237 

Tabel 5 Afdeling~rade V3n die Kaappr□ vinsi~: Lopende re~ 
kening vir die jaar geeindig 31 Dese~~er 1973 238 

Tabel 6 Raadplegende komitees: Samestelling, funksies en 
bevoegdhede · 

Tabel 7 Bevoegdhede met betrekking tot raadplegende komitees 
deur die Minister gedelegeer aan die lid van die 
Uitvoerende Bestuur van die Verteenwoordigende Kleur-· 

239 

lingraad belas met Plaaslike Bestuur 241 

Tabel 8 : Bev□ egdhede met betrekking tot raadpl egende komitees 
deur Administrateurs gedelegeer aan die lid van die 
Uitvoerende Bestuur van die Verteenwoordigende.Kleur-
lingraad belas met Plaaslike Bestuur 242 

Tabel · 9 Bestuurs- en buurtsakekomitees: Samestelling, funk-
sies en bevoegdhede 243 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



Tabel 10 

Tabel 11 

Jrabel 12 

J Tabel 13 

JTabel 14: 

Tabel 15: 

Tabel 16 

Tabel 17 

Tabel 18 

BR0NNELYS 

(vi) 

Bevoegdhede met betrekking tot bestuurskomitees 
deur die Minister gedelegeer aan die lid van 
die Verteenwoordigende Kleurlingraad belas met 
Plaaslike Bestuur 

Bevoegdhede met betrekking tot bestuurs- en buurt
sakekomitees deur Administrateurs gedelegeer aan 
die lid van die Uitvoerende Bestuur van die Ver
teenwoordigende Kleurlingraad belas met Plaaslike 
Bestuur 

'n Vergelyking van die gro □ tte van Kleurlinggemee~
skappe woonagtig in stedelike pl~aslike owerhede 
met bestuurs- of buurtsa~ekomitees 

Ingelyfde landelike Kleurlinggebiede: Soort iaad 
en bevolking 1975 

Die verspreiding van die Blanke- en Kleurlingbe
volking in stedelike plaaslike owerhede 1972 

Die per capita eiendomsbelastingbydrae in Rand van 
Blanke- en Kleurlinginwoners van 'n aantal gese~ 
lekteerde munisipaliteite 

Werknemers in diens van plaaslike owerhede in Suid
Afrika op 30 Junie 1974 

Postestruktuur (salarisgroepe volgens bevolkings
groep) van 'n aantal geselekteerde Suid-Afrikaanse 
plaaslike owerhede 

Blanke- en Kleu~lingwerknemers volgens postestruk
tuur van 'n aantal geselekteerde Suid-Afrikaanse 
plaaslike owerhede · 

Bladsy 

248 

251 -

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



V O D R W O O R D 

Die stimulus vir die skryf van hierdie skripsie het beslag gekry met 

die uitvoering van 'n opdrag vir die Kommissie van Ondersoek na Aan

geleenthede rakende die Kleurlingbev□lkingsgroep (die Erika Theron~ 

kommissie). Ek is dank verskuldig ~ir die geleentheid my gegun om 

die kommissie as medewerker behulpsaam te kon gewees het. 

Ek wil 'n besondere woord veri dank uitspreek teenoor Prof. W.8. Vosloo 

vir sy professionele leiding en advies, maar boweal dat dit my beskore 

was om in sy wetenskaplike insig in die staatkunde te kon deel. 

'n Woord van dank word ook gerig aan dje eksaminatore, Drs. S.X. Hane

kom en C.S.J. Steyn, vir hulle advies. Ek is ook dank verskuldig aan 

Mev. E. Wandrag en Mej. S. van der Merwe wie vir die tik van-die 

skripsie verantwoordelik was. 

Graag bedank ek my ouers vir hulle bystand. Ek betreur dit dat my 

vader, wie onlangs oorlede is, ~ie saam met my die bereiking van 

hierdie ideaal kon meemaak nie. 

In die laaste instansie bedank ek my vrou, Marlyn, vir haar oMderskra

ging en vir die opofferinge wat sy en my kinders gedurende die tydperk 

van die st~die moes maak. 

Alle eer kom die S_kepper toe ·vir insig en krag om die studie te kon 

ui tvoer. 

STELLENBOSCH 

Februarie 1977 
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HOOFSTUK I 

I N L E I D I N G 

1.0 PROBLEEMSTELLING 

Die stelsel van plaaslike bestuur in Suid-Afrika funksioneer deur middel 

van 'n netwerk van plaaslike owerhede op die laagste horis □ntale vlak 

. van die □werhEidshi§rargie. Die stelsel word daaraan gekenmerk dat die 

gesag waaroor plaaslike owerhede regtens beskik om bepaalde en omskre

we funksies en bevoegdhede binne hulle onderskeie regsgebiede uit te 

oefen, gesetel is in die ingesetenes van so 'n gebied. Plaaslike ower

hede is dus aan die een kant verteenwoordigend van aard deur die skep

ping van geleenthede vir die ingesetenes om deelname te ~erkry aan die 

besluitnemingsproses en aan die ander kant is hulle dienslewerend en be

herend van aard. 

Alh□ewel plaaslike owerhede in Suid-Afrika met gesag beklee is~oor en 

dienste lewer aan alle ingesetenes, ongeag bevolkingsgroep, binne hul 

onderskeie regsgebiede is hulle slegs verteenwoordigend van die Blanke 

bevolkingsgroep. Lede van die Kleurlingbevolkingsgroep hei, op enkele 

uitsonderings na, gaen deelname aan en dirakta verteenwoordiging op dia 

rade van plaaslike owerhede nie. Die voorgaande is deels histories in 

die sin dat Kleurlinge in sekere dele van die land nag nooit sodanige 

regte gehad het nie en deels as gev□lg van regeringsbeleid wat sedert 

1948 na die bewindsaanvaarding van die Nasi □nale Party aanvaar en □nt

plooi is. 

In ooreenstemming met die Nasionale Party se beleid van afsonderlike en 

parallelle ontwikkeling vir die Kleurlingbevolkingsgroep is daar □or dis 

afgelope net meer as 'n kwarteeu, maar veral sedert die s~stigerjare, ·'n 

verskeidenheid statut@re maatre~ls in Suid-Afrika aangeneem om effek te 

gee aan 'n staatkundige ontwikkelingspatroon vir hierdie bevolkingsgroep. 

Benewens ander staatkundige innovasies is onder anders eies □ortige plaas

like bestuursinstellings vir die Kleurlirfgbevolkingsgroep geskep wat 

da~rop gerig is om deur middel va~ 'n geleidelike ontvoogdingsproses 

in fases, te ontwikkel tot volwaardige en selfstandige plaaslike □wer

hede. 
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Die doelwit van hierdie skripsieis om 'n analise te maak van die vraag

stukke verbonde aan, en die vooruitsigte van verdere plaaslike bestuurs

ontwikkeling vir die Kleurlingbevolkingsgroep. Hierdie analise word 

onderneem teen die agtergrond vari· verbandhoudende faktore so □ s die oog

merke van plaaslike bestuur, die faktore wat 'n invloed uitoefen op 

die afbakening van plaaslike bestuursgebiede, die Suid-Afrikaanse ower

heidstr~ktuur en die plek van plaaslike owerhede in die owerheidshi~r

argie, die amptelike beleid met betrekking tot die staatkundige ontwik

keling van die Kleurlingbevolkingsgroep insluitende owerheidsinstel

lings daargestel op plaaslike en ander vlakke en, les bes, die versprei

dings- en vestigingspatroon van die Kleurlingbevolkingsgroep. 

2.0 PATROON VAN UITEENSETTING 

In die gedeelte van Hoofstuk I wat hierop volg word kernbegrippe om

skryf, asook kernaspekte van plaaslike b~stuur soos die desentralisa

sie van owerheidsgesag, stelsels van plaaslike bestuur en die faktore 

wat 'n rol speel by die afbakening van plaaslike bestuursgebiede. 

Hoofstuk II is 'n oorsig en beskrywing van die Suid-Afrikaanse ower

heidstruktuur met besondere klem op die plek, rol en funksies van plaas

like owerhede. Daarna volg 'n evaluering van die plaaslike owerheid

struktuur en 'n uiteensetting van die Kleurlingraad en die Administrasie 

van Kleurlingsake as owerheidsinstelling □ wat uitdruklik vir die behar

tiging van die belange van die Kleurlingbevolkingsgroep daargestel is. 

Hoofstuk III is 'n bespreking van die huidige pl&aslike bestuursre~lings 

vir die Kleurlingbevolkingsgroep. In hierdie hoofstuk word onder meer 

die agtergrond tot en grondslae van die huidige plaaslike bestuursre~l

ings bespreek. 'n Beskrywing van die instelling, samestelling, funksies 

en bevoegdhede van die verskillende instellings wat op plaaslike vlak 

ingestel is asook 'n evaluering van hierdie instellings volg daarna. 

Hoofstuk IV is 'n bespreking van die ontwikkelingsdeterminante van 

plaaslike bestuur vir die Kleurlingbevolkingsgroep teen die agtergrond 

van die beleidsgrondslae en bepaalde institusionele en jurisdiksionele 

vraagstukke en kondisionerende faktore wat 'n bepalende invloed daarop 

uitoefen. 
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Hoofstuk Vis 'n uiteensetting van die bevindings en aanbevelings van 

vorige regeringsondersoeke betreffende plaaslike bestuursontwikkeling 

vir die Kleurlingbevolkingsgroep en die alternatiewe ontwikkelingspa

trone wat gevolg sou kon wotd. 

Hoofstuk VI bevat 'n □orsig van die vraagstukke en vooruitsigte van 

plaaslike bestuursontwikkeling vir die Kleurlingbevolkingsgroep en 

slotbeskouinge daaromtrent. 

3.0 TERMINOLOGIE 

Die behoefte aan duidelikheid betreffende die betekenis van sleutelbe

grippe noodsaak doe om_skrywing en verklaring daarvan. Hieronder volg 

'n omskrywing van sleutelbegrippe wat in hierdie skripsie voorkom. 

3.1 Plaaslike owerheid 

Die begrip "plaaslike owerheid" as soortnaam verwys na die owerhede wat 

op die laagste vl~k in die awerheidshi§rargie van 'n staat aangetref 

word. Hierdie owerhede kan breedweg in twee kategorie~ verdeel word, 

te wete stedelike (urban) of munisipale.owerhede en landelike (rural) 

of buite-stedelike plaaslike ciwerhede. 

Plaaslike owerhede word daaraan gekenmerk dat hulle beklee is met regs

persoonlikheid en 'n ho~ mate van finansi~le outonomie geniet. Voorts 

is plaaslike owerhede statuter beklee met direkte politieke en ad

ministratiewe verant~~ordelikheid oar 'n statuter afgebakende, veel

funksionele bev□ egdheidsfeer vir 'n statut~r omskrewe geografiese ge

bied en sy ingesetenes. 

3.2 Plaaslike bestuut 

Die woord beetuur kan in die staatswetenskappe as werkwoord sowel as 

selfstandige naamwoord gebruik word. As werkwoord dien dit as nuttige 

samevattingswoord vir die prosesse van regeer en administreer of uitvoer. 

As selfstandige naamw□ord het dit meer betrekking op die result~at van 
. ·t . . d" · l) reger1ng en u1 voering· en nie soseer op 1e proses nie. 

1) Roux, Ben, "Die Terminologiese Vraagstuk in Publieke Administrasie" 
in SAIPA - Tydskrif vir Publieke Adrninistrasie~ Vol. 2, Nr. 1, Julie 
1966, p. 226. 
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Die begrip "plaaslike bestuur" verwys dus na die aktiwiteite van regeer 

en administreer van plaaslike owerhede. · 

3.3 Plaaslike regering 

Die begrip "plaaslike regering" verwys na die wetgewende en beleidbe

palende magte en bevoegdhede van 'n gedesentraliseerde verteenwoordigen

de instelling (plaaslike owerheid) welke instelling hierdie magte en 

bevoegdhede uitoefen ten opsigte van en binne 'n afgebakende gebied 

binne die grPnse van 'n staat. Die begrip impliseer dat in die uit

oefening van die magte en bevoegdhede wat deur die sentrale en regiona

le owerhede aan hulle gedevol~eer word, sulke instellings tot 'n beperk

te mate outonoom kan □ptree, alhoewel hulle in die finale instansie 

aan sowel die plaaslike gemeenskap wat hulle dien en die hoer ower

h~idsvlakke verantwoo~ding verskuldig is. 1) 

3.4 Plaaslike administrasie 

In die openbare sektor verwys die begrip "administrasie" na die struk

tuur en aktiwiteite van instellings daargestel om uitvoering aan ower

heidsbeleid te gee. "Plaaslike administrasie" verwys dus na die uit

voering van owerh~idsbeleid op plaaslike vlak ongeag die vlak waarop 

die beleid bepaal is en word gevolglik beoefen deur onder andere die 

streek-, tak- of plaaslike kantore van sentrale staatsdepartemente as

ook die uitvoerende instellings van plaaslike owerhede. 2) 

3.5 Munisipaliteit 

"Die woord 'munisipaliteit' is afgelei van die Latynse woord municlpali! 

waarmee verwys is na 'n municipium wat in die Romeinse Ryk 'n onderg~

skikte stad met 'n mate van selfregering was.11 3) Statuter gesproke, ts 

'n munisipaliteit 'n regspersoon welke regspersoonlikheid gesetel is in 

I l) 

2) 

Vosloo, W.B., D.A. Kotze en'W.J.O. Jeppe, Local Government in 
Southern Africa, Academica, Cape Town, 1974, p. 10. 

Loe. cit. . 
3) Clbete, J.J.N., Munisipale Regering en Administrasie in Suid-

Afrika, J.L. van Schaik Bpk., Pretoria, tweede hersiene uitgawe, 
1976, p. 1. 
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die inwoners van die munisipale gebied. Die regspersoonlike handelinge 

van 'n munisipaliteit beru~ in die praktyk by 'n raad, in die omgangs

taal bekend as 'n stadsraad of munisipale raad, saa~gestel uit verteen

woordigers wat deur die ingesetenes van die munisipaliteit gekies of 

aangewys word. Alle handelinge van sodanige raad word geag handelinge 

van die munisipaliteit te wees. 1) 

In Suid-Afrika is, op enkele uitson~erings na, alle stedelike gebiede, 

dorpe sowel as stede, vir plaaslike bestuursdoeleindes as munisipalitei

te geproklameer. 

3.6 Stedelike gebiede 

Vir die doeleindes van die jongste nasionale sensus wat gedurende 1970 

in Suid-Afrika gehou is, is gebiede volgens die volgende kriteria as 

stedelik geklassifiseer: 

alle stede en dorpe met een of ander s□ort plaaslike owerheid; en 

gebiede wat stedelik van aard is, in die opsig dat dit stedelike ge-

riewe het ongeag die feit dat so 'n gebied sander een of ander soort 

plaaslike owerheid was. 2) 

Alle gebiede en persone wat in een van die twee bogemelde kategori~e 

geressorteer het, is vir sensusdoeleindes dus as stedelik geklassifi~eer. 
, \ 

3.7 Landelike of nie-stedelike gebiede 

Vir sensusdoeleindes is alle gebiede en persone wat nie volgens die 

kriteria uiteengesit in punt 3.6 hierbo as stedelik geklassifiseer 

is nie, as landelik of nie-stedelik geklassifiseer. 3) 

3.8 Metrop□ litaanse qebied 

Die begrip "metropolitaanse gebied 11 word beskou as 'n verstedelikte 

1) Provinsie die Kaap die Goeie Hoop, Munisipale Ordonnansie, 1974, 
Art. 2(1 xix), 3 en 4. 

2) Skrywe van die Sekretaris van Statistiek, 14/2/6/4 van 30 April 
1973. 

3.) Loe. cit. 
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gebied bestaande uit meer as een stedelike entiteit, elk met 'n eie 

regspersoonlikheid wat in so 'n mate ge□ grafies aaneenlopend, ekonomies 

en sosiaal gemeenskaplik is dat daar 'n behoefte aan bestuurseenheid 

bestaan vir die verrigting of lewering van een of meet lokaliteitsge

bonde dienste in die hele gebied. Anders gestel, dit is vir saver dit 

die lewering van een of meer lokaliteitsgebonde dienste betref~ 'n ter~ 

ritoriale eenheid vir plaaslike bestuur. 1) 

3.9 Metropolitaanse probleem 

" ••• 'n metropolitaanse probleem is 'n probleem wat die wese van plaas

like bestuur in so 1 n mate raak.dat die inwoners van die verstedelikte 

gebied waarin die probleem voorkom met regverdiging kan verklaar dat 

die openbare dienste wat in die gebied gelewer word, kwalitatief en/of 

kwantitatief te kart skiet (d.w.s. dat daar tekortkominge in die omvang 

en/of standaa~de is), vanwee plaaslike sowel as ge□ grafiese verdelings

faktore. Openbare dienste met kwalitatiewe en kwantitatiewe gebreke 

kan natuurlik in enige enkele munisipaliteit voorkom, en daarom moet 

bygevoeg word dat 1 n diensgebrek of -probleem eers "metropolitaans" 

is wanneer dit in twee of meer munisipaliteite in 'n geografies-aaneen

lopende, maar verdeelde gebied met sosio-ekonomiese gemeenskaplikheid 

ondervind word." 2) 

3.10 Kleurli~bevolkingsgroep 

Die Bevolkingsregistrasiewet, 1950, omskryf nie die uitdrukking Kleur

ling positief nie, maar "Gekleurde" word omskryf as 'n persoon wat nie 

'n Bantoe of 1 n Blank~ is nie. Die kategorie "Gekleurdes" is in rlie 

volgende subgroepe ingedeel: Kaapse Kleurling, Maleiers, Griekwas, 

SjiMese, Indiers, "ander" Asiate en "ander" gekleurdes. 3) Vir sensusdoel

eindes word daar egter met die twee hoofgr□ epe "Gekleurdes", naamlik. 

1) Roux, B.J., Die Metropolitaanse vraagstuk met besondere verwysing 
na Grater Pretoria, Ongepubliseerds M.Admin.-verhandelimg, Univer
siteit van Suid-Afrika, Pretoria, 1965, p. 17. 

2) Ibid., pp. 19 en 20. 

3) Art. 5(1) en (2) van die Bevolkingsregistrasiewet, 1950. 
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Kleurlinge en, Asiers, volstaan. 1) Enige verwysing na "Kleurlinge11 of 
11 Kleurlingbevolkingsgroep" in hierdie skripsie verwys na Kleurlinge met 

uitsluiting van die Asi~rgroep, tensy anders vermeld. 
I 

3.11 Groepsgebied 

Die omskrywing van 'n 11 groepsgebied" is soos volg vervat in die Wet 

op Groepsgebiede,,1966: 

" 
"23(1) Die Staat~president kan, wEnneer dit raadsaam geag word, 
by proklamasie in die Staatskoerant -

(a) verklaar dat vanaf 'n datum in die proklamasie vermeld, die 
in die pra'klamasie omskrewe gebied 'n gebied vir okkupasie deur 
lede van die aldµs vermelde groep is; 

(b) verklaar dat die gebied in die proklamasie omskryf, vanaf 'n 
daarin vermelde datum 'n gebied vir grondbesit deur lede van die 
aldus vermelde groep is." 2) 

Kragtens die wooriepalings 

of die blanke groep bf die 

vervat in die genoemde wet, beteken groep 

kl d 'f · t .. 3) ge eur e groep a die Ban oegroep. 

4.0 KERNASPEKTE VAN PLAASLIKE BESTUUR 

4.1 Desentralisering van owerheidsgesag 

Desentralisering van owerheidsgesag word in twee kategoriee verdeel, 

te wete dewolusie (devolution) en dekonsentrasie (deconcentration). 

Dewolusie behels die oordrag van owerheidsgesag aan selfstandige regio

nale en plaaslike owerhede. Dekonsentrasie is dte oordrag van ower

heidsgesag aan streek- of takkantore van die sentrale owerheid. Dew□-

lusie staan oak as politieke of demokratiese desentralisering bekend 

terwyl dekonsentrasie bekend is as administratiewe of burokratiese de-

1) Republiek van Suid~Afrika, Verslag van die Kommissie van Ondersoek 
na Aangeleenthede rakende die Kleurlingbevolkingsgroep, R.P. 38/1976, 
Die·staatsdrukker, Pretoria, 1976, par. 1.1 (voorsitter: Prof. Erika. 
Theron). Hierna na verwys as die verslag van die Theron-kommissie. 

2) Art. 23(1)(a) en (b) van die Wet op Groepsoebiede, 196~. 

3) Ibid., art. 1. 
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sentralisering.l) 

Dit is 'n kenmerk van die meeste state met demokratiese regeringsvorms 

dat die owerheidstruktuur uit meer as een owerheidsvlak bestaan en 

dat daar benewens die sentrale owerheid ook regionale- of provinsiale

of stateowerhede en plaaslike owerhede aangetref kan word. Elkeen van 

hietdie laer of ondergeskikte owerheidsvlakke wat in 'n hi~rargiese en 

piramidale patroon tot mekaar en die sentrale owerheid staan, is beklee 

met owerheidsgesag ten opsigte van omskrewe funksies vir en in 'n □m

skrewe geografiese gebied wat deel van die staat uitmaak. 

Indien die o □rdrag van owerheidsgesag aan ondergeskikte owerhede v□or

siening daarvoor maak dat hierdie □werhede benewens uitvoerende funksies 

ook beklee is met wetgewende en beleidbepalende funksies wat gesetel 

is in verteenwoordigende instellings, verwys dit na dewolusie: te wete 

politieke of demokratiese desentralisering van owerheidsgesag. 

As gev□ lg van bepaalde nuttigheidsoorwegings en -voordele word die 

funksies en dienste van die sentrale owerheid gedekonsentreer deur die 

skepping van streek- of takkantore van bepaalde uitvoerende departe

mente of -afdelings van die sentrale owerheid. Die amptenare wat in 

beheer van sodanige kantore staan is verantwoordelik vir die uitvoering 

van die departementele funksies en dienste in ooreenstemming met die be

leid wat op sentrale owerh~idsvlak geformuleer is. Daarom dat dekon

sentrasie oak as administratiewe of burokratiese desentralisering tekend 

staan. 

Albei die bogemelde twee kategoriee van desentralisering kan binne die 

grense van dieselfde staat aangetref word. Daar bestaan oak nie 'n 

noodwendigheid dat bepaalde owerheidsfunksies gedewolueer en ander ge

dekonsentreer moet of behoort te wees nie. Verskillende faktore kan in 

die verband 'n rol speel, soos byvoorbeeld die oogmerke van 'n regering 

met 'n desentralisasiebeleid, die historiese verloop van die ontwikkel

ing van 'n staat en die bestaande of beoogde owerheidstruktuur. 

1) Kyk Walsh, Annmarie, Hauck, The Urbarr Challenge to Government, 
Praeger, Frederick, A., New York, 1969, p. 157 en Leemans, A.F., 
Changing Patterns of Local Government, Internation□ l Union of 

.Local Authorities, The Hague, 1970, p. 52. 
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Die dewolusie van owerheidsgesag lei tot die daarstelling van 'n stel

sel van plaailike bestuur en die skepping van plaaslike owerhede om 

aan hierdie stelsel beslag te gee. Ongeag die getal owerheidsvlakke, 

funksioneer plaaslike owerhede op die laagste vlak van die owerheids

hierargie en is hulle met beperkte en omskrewe gesag □or 'n afgebakende 

en beperkte lokaliteit beklee. 

4.2 Stelsels van plaaslike bestuur 

Daar bestaan 'n wye verskeidenheid metodes waarvolgens plaaslike be

stuurstelsels omskryf en geklassifiseer kan word. Verskeie van hierdie 

klassi fikasies en omskrywings u:ard hieronder weergegee. 

Lockardl) postuleer dat plaaslike bestuurstelsels in die volgende vyf 

bree kategoriee, wat verband h.ou met die staatsbestel waarin di t aange

tref word, ingedeel kan word, mamlik: 
,. 

federale-gedesentraliseerde stelsels van state soos die Ve~enigde 

State van Amerika, Kanada, Ouitsland, Switserland en Australie; 

uniale-gedesentraliseerde stelsels soos aangetref in Groot Brittan

je en die Skandinawiese land!e; 

Napoleontiese prefek-stelsels van Frankryk, Spanje en Italie; 

kommunistiese stelsels van Rusland en China, en 

na-koloniale stelsels van bepaalde state in Asie en Afrika. 

Hierdie indeling van Lockard hou verband met sy oortuiging dat om 

plaaslike bestuur te beskryf ci.it nodig is om op drie basiese vrae ant

woorde te soek. Hy omskryf die vrae soos volg: "First, to what extent 

is there local self-government. For example, do the people of the com

munity have an opportunity to participate in government through meaning

ful elections and to have access to public officials to express their 

opinions by organized and individual activity? Second, to what extent 

does the municipality have rel,ative autonomy and discretionary authority 

to act? That is, is there a deconcentration of authoritv from the cen-

1) Lockard, Duane, "Local Government" in International Encyclopedia 
of the Social Sciences, The Macmillan Co. and the Free Press, U.S.A., 
1968; Volume 9, pp •. 451-459. ,~ ll\Jt10 ..,~ ~ 

~ c<' 
i :r 

,J 

r ~. 
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tral government to the locality with little or no local discretion, 

or is there decentralization of authority with relative discretion to 

undertake programs on local initiative and with relative freedom from 

strict supervision and restriction from the central government? Third, 

is the local government a vital and significant force in the lives of 

the people? Is the government an institution with the will and the 

authority to undertake activities that deeply affect the lives of 

people, or is it so marginal an aspect of life that the citizenry is 

scarcely aware that it exists?"!) 

'n Algemene kenmerk wat Lockard aantref in die plaaslike bestuurstel

sels van state met demokratiese regeringsvorme .is die verteenwoordigende 

aard daarvan deur middel waarvan die ingesetenes van gemeenskappe die 

geleentheid tot openbare deelname verkry. 

Volgens Alderfer 2) word vier ba.siese plaaslike bestuurspatrone hede:i

daags in die wereld aangetref, naamlik die Franse, die Engelse, die 

Sowjet en die tradisionele patr□ne. Die kenmerke· van elk word soos 

volg deur horn opgesom: 

" French local government is characterized by centralization, 

chain of command, hierarchical structure, executive domination and le

gislative subordination. We shall find these in some relative degfee 

in all local governments that have followed the French pattern. 03) 

11 ••• English local government is characterized by decentralization, 

legislative dominance,co-option through the committee system, multi

purpose activity and voluntary citiz~n participation. 114) 

11 
••• Soviet local government is characterized by Communist party con

trol under the name of democratic centralism, single-candidate elections, 

hierarchical chain of command~ and a broad scope of governmental powers 

1) Ibid., pp. 451-452. Lockard stel desentralisering teenoor dekon
sentrering. Vergelyk in die verband par. 4.1 van hierdie hoofstuk. 

2) Alderfer, Ha~old F., Local Government in Developing Countries, 
McGraw-Hill Book Co., New York, 1964 •. 

3) Ibid., p. 7. 

4) Ibid., p. 10. 
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11. 

" ••• traditional residues, usually in the form of village communities, 

tend to be like each other the world over. They do not have the hall

marks of a specific culture; they are inclined to be simple in poli

tical structure, which is backed up by complex sociological mores and 

originally tended in the direction of democracy and freedom. But the 

residues which exist now are fragmentary and appear side by side with 

the political institutions of a more highly dev~oped culture, namely 

the Western. n 2) 

Volgens Humes & Martin3) het die huidige plaaslike bestuurstelsels wat 

verteenwoordigend van aard is, hul eienskappe en kenmerke gedurende die 

loop van die 19de en 20ste eeu ontwikkel. "Every system of local 

~overnment is a mixture and blend of assorted traditions and techniques, 

each of which been affected by a variety of historical, political, 

economic, social, environmental and other factors. Some of the tradi

tions may be indigenous; most, however, have been affected, conscious

ly or unconsciously 7 by non-indigenous influences. The latter are es

pecially evident in the American, Asian and African countries." 4) 

Humes & Martin wys daarop dat die verskillende plaaslike bestuurstel

sels, as gevolg van bogemelde beinvloedende faktore aan die een kant, 

•n groat mate van eendersheid betreffende die instellings in die ver

skillende state vertoon, maar dat aan die and~r kant daar verskille 

bestaan in die wyse waarop hierdie klaarblyklik eenderse instellings 

funksioneer. 'n Faktor wat volgens hierdie skrywers bygedra het tot 

die eendersheid en ooreenkomste tussen plaaslike bestuurstelsels is ••• 

"the extent to which a few countries have developed distinctive systems 

of local government that have subsequently influenced, in whole or in 

p~rt, the'systems of several other countries. Three of the most success

ful countries in exporting their systems of local government are France, 

~he United Kingdom and the Soviet Union~.s) 

1) Ibid., p. 14. 

2) Ibid., p. 16. 

3) Humes, Samuel 
International 

4) Ibid., p. 36. 

5) Ibid., p. 38. 

& Eileen 
Union of 

Martin, The Structure of Local Government, 
Local Authorities, The Hague, 1969. 
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Volgens Humes & Martin word die Engelse stelsel van plaaslike bestuur, 

of 'n variasie daarvan, veral aangetref in daardie state wat voorheen 

deel van die Britse Ryk was. V□lgens dieselfde skrywers is die soge

haamde "Engelse tradisie" steeds herkenbaar en klaarblyklik ·in die 

plaaslike bestuurstelsel van state soos Kanada, die Verenigde State 

van Amerika, Australi~ en Suid-Afrika. 1) In Suid-Afrika is daar, bene

wens die Engelse invloed op die stelsel van plaaslike bestuur, oak 

steeds spore van 'n Nederlandse invloed. Vosloo boekstaaf hierdie in

vloede en kenmerke soos volg: 

"The origins of the present system of local government in South Africa· 

lie in its colonial history, first under Dutch rule (1652 - 1795 and 

1803 - 1806) and later under British influence (1795 - 1803 and 1806 

- 1910). Both the Dutch and the British sources have left deep impres

sions on the tradition and structure of local government. The Dutch 

source exerted its influence through the system of rural government and 

early town government which was developed during the formative years 

in the Cape and later re-introduced by the Voortrekker settlements • 

••• The British source mainly influenced the development of urban muni-

cipal governm2nt, first in the Cape Colony and later in Natal, the 

Orange Free State and the Transvaal "2) 

'n Verdere klassifikasie van plaaslike bestuurstelsels is daarop gerig 

om veral die verhoudings tussen die verskillende owerheidsvlakke betref

fende jurisdiksionele gesagsverdeling te beskryf. 

"There are four general systems: (1) the comprehensive local government 

system, in which local government units are mult!purpose and carry on 

local as well as nationally directed functions; (2) the partnership sys

tem, in which some services are rendered by field units of the national 

government and others by local authorities; (3) the dual system, in 

which central ministries administer technical services directly, while 

local units have legal authority to perform services but generally do 

not do so because they cannot compete with the central agencies in fi

nance, personnel, or competence, and (4) the integrated administrative 

system, in which the central government administers all technical ser-

1) Ibid., pp. 40, 51 en 61. 

2) Vosloo, W.B., D.A. Kotze en W.J.O. Jeppe, op. cit., pp. 17 en 18. 
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vices directly and where local authorities have little or no power to 
act. 111 ) 

Plaaslike bestuurstelsels kan oak geklassi fiseer Lu □rd volgens die for

mele struktuur van die stelsel. In die verlede is daar volgens Lockard 

groat klem gel~ op hierdie klassifikasiemetode. Hy stel dit soos volg: 

"Thus, in the United States great stress was laid on the question of 

whether a local government had a mayor with broad executive powers or 

a mayor who was little more than a presiding officer of the city coun

cil (the strong versus the weak mayor "plans"); whether the council 

members divided among themselves administrative responsibility for the 

several aspects of local government (the commission plan); or whether 

the council employed a professional executive agent to administer the 

city's affairs and be accountable to the council (the city manager 
plan). 112) 

Humes & Martin klassifiseer plaaslike owerhede v□ lgens hul verteenwoor- · 

digende aard en volgens die funksies wat gelewer word. Hierdie eien

skappe wo~d soas volg deur hierdie skrywers omlyn: 

"General-purpose local governments are those which carry out a broad 

range of public activities within a particular area. The general-pur

pose local uni ts may be contrasted with the special~purpose or limited

purpose local units which carry out only one or a few public activities 

within a particular area. 

Representative local governments are those which have one or more le

gally constituted plural representative governing organs. Ta be re

presentative, all or most of the members of these organs must be elected 

directly or indirectly by the local citizens. To be governing these 

organs must have some decision-making authority - that is: some control 

over the activities of the local staff. Local representative governments 

1) Sady, Emil J.~ "Improvement of Local Government and Administration 
for Development purposes" in Journal of Local Administration Over
seas, July 1962, pp. 135 - 148 soos aangehaal in Alderfer, Harold F., 
~cit., p. 178. 

2) Lockard, Duane, . .£E.: cit., p. 451. 
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differ from local non-representative governments in that the latter 

either do not have plural representative organs or their plural repre

sentative organs do not have any authority to govern. 111
) 

Vanuit die bogemelde blyk dit dat die verskillende ~telsels van plaas~ 

like bestuur veral twee kenmerkende eienskappe vertoon, naamlik die 

verteenwoordigende- (burgerlike-) en die dienslewerende- (nuttigheids-) 

aard daarvan. In 'n volgende rubriek sal oorweging geskenk word aan 

die faktore w□ t 'n invloed op die afbakening van plaaslike bestuurs

gebiede uitoefen. 

4.3 Afbakening van plaaslike bestuursgebiede 

Die gronde waarop die bestaansreg van plaaslike owerhede gefundeer 

kan word, is hoofsaaklik tweerlei van aard, te wete: 

die skepping van geleenthede vir openbare deelname aan die plaaslike 

bestuursproses en die verlening van plaaslike outonomie ten opsigte 

van omskrewe aangeleenthede waaroor op die plaaslike vlak besluite 

geneem en handelinge uitgevoer kan word (burgerlike of ideologiese 

□ orwegings); Bn 

die bevordering en verwesenliking van doeltreffende owerheidsdiens

lewering (nuttigheidsoorwegings). 2 ) 

Die bogenoemde twee stelle oorwegings kan beskou word as die bepalende 

faktore vir die skepping van plaaslik2 owe~hede en die afbakening van 

plaaslike bestuursgebiede. Benewens die bepalende faktore bestaan 

daar egter oak verdere kondisionerende fakt □re wat in ber~kening gebring 

m□ et word. Elk van hierdie aspekte word vervolgens bespreek. 

4.3.1 Bepalende faktore 

4.3.1.1 Burgerlike oorwegings 

Die skerping van plaaslike owerhede met wetgewende e~ beleidsbepalende 

1) Humes & Martin, op. cit., pp. 28 en 29. 

2) Vosloo>· W.B., "Die rol van Plaaslike Bestuur in Gemeenskapsontwik
keling" in Plaaslike Bestuur vir Kleurlinge, Suid-Afrikaanse Buro 
vir Rasseaangeleenthede, Pretoria, 1972, p. 13. 
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instellings wat beklee is met jurisdiksie oar 'n afgebakende geogra

fiese gebied en wat omskrewe funksies en dienste verrig dien as geleent

heid waarvolgens openbare deelname geinstitusionaliseer kan word. Dit 

word algemeen gevind dat die beleidbepalende instellings van plaa~like 

owerhede in demokrasiee deur en vanuit plaaslike gemeenskappe verkies 

en/of aangewys word. 

Openbare deelname op plaaslike vlak word dus verkry deur voorskrifte 

□ or periodieke en gereelde verkiesings, die verlening van stemreg aan 

kwalifiserende kiesers en die skepping van g~leenthede, hetsy deur ver-_ 

kiesings of benoeming, vir persone om as verteenwoordigers te kan dien. 

Hierdie ~yse van deelname staan oak bekend as indirekte deelname omdat 

slegs 'n deel van die gemeenskap as verteenwoordigers sitting verkry. 

Dpenbare deelname kan oak op meer direkte wyse geinstitusionaliseer 

word soos byvoorbeeld deur die hou van referendums □or bepaalde aktuele 

vraagstukke of aangeieenthede, openbare meningspeilings en die hou van 

openbare vergaderings waartydens die gemeenskap die geleentheid kry om 

hul mening □or bepaalde aangeleenthede uit te spreek. Daarbenewens 

kan deelname oak ontstaan en verkry word deur die handelinge en werk-, 

saamheid vanuit die gemeenskap sElf. In die verband word gebruik ge

maak van burgerlike- en belastingbetalingsverenigings, aksiegr□ epe om 

bepaalde aangeleenthede bewustelik onder die aandag te bring en be

lange- en drukgroepe. Die voornoemde verenigings en groepe kan gesien 

word as middele om openbar·e deelname te verhoog alhoewel dit buite die 

raamwerk van die formeel-geinstitusionaliseerde owerheidsinstellings 

staan. 

Die mate waartoe geleenthede vir openbare deelname deur die gemeenskap 

aanvaar en gebruik word, word onder andere bepaal deur faktore soos 

stemregkwalifikasies en -diskwalifikasies, die bevoegdhede en magte 

van plaaslike owerhede, die opvoedingspeil van die gemeenskap en die 

gemeenskap se houding teenoor, motivering vir, en,behoefte aan open

bare deelname. In die verband word daarop gewys dat die houding van 

mense tot openbare deelname binne twee bree kategoriee ressorteer, te 

wete 'n houding van politieke vervreemding (political alienation) en 

'n houding van politieke werksaamheid (political efficacy). Hierdie 

houdings hou verband met die perso□nlike sienswyse van mense met be

trekking tot die nuttigheid van paging~ om openbare beleidbepaling en 

handelinge te beinvloed. Hierdie twee houdingspatrone word soos volg 

omskryf: 
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"Political alienation is a reflection of cynicism, a distrust of poli-

tical institutions or the political leadership The alienated citi-

zen might withdraw from politics - not because of disinterest, but 

because of the conviction that effort would prove futile. 

Political efficacy may be taken as roughly the opposite of alienation. 

It is the sense of personel effectiveness in the political arena, a 

feeling that what one does is apt to make a difference •••• Dahl found 

that, in New Haven, those who rate "high" on an index of political 

efficacy are most apt to play an active role in local government."!) 

Afgesien van die algemene houd:lng van mense tot deelname is dit oak 

so dat di~ motivering vir deelname oak van gemeenskap tot gemeenskap 

kan verskil. In Amef1ka is onder andere deur navbrsing bevind dat 

"most Americans feel an obligation to take part in local affairs. 

The attitude is a part of the national culture: participation is 

'good'". 2) Motivering vir deelname verskil egter nie slegs tussen 

verskillende gemeenskappe nie, maar oak tussen indiwidue. Deelname 

mag by sommige persone hoofsaaklik gaan om die bevordering van eie

belange, terwyl andere die openbare belang deur hul deelname wil dien 

en bevorder. 

Dit kan dus gestel word dat openbare deelname drie interafhanklike 

elemente het, te wete: 

die mate waarin openbare deelname gernstitusionaliseer is of word 

(die hou van verkiesings, kies van verteenwoordigers en formele 

skakelingsgeleentt.ede en -moontlikhede tussen owerheidsinstellings 

en gemeenskap); 

die houding en motivering van die gemeenskap met betrekking tot 

openbare deelname (vervreemding teenoor werksaamheid en eie-belang 

teenoor openbare belang); en 

1) International Union of Local Authorities, "Participation" in 
Studies in Comparative Local Government, Vol. 5, No. 2, Winter 1971, 
p. 84. 

2) Ibid., p. 86. 
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die mate waarin die gemeenskap georga11iseer is om getnstitusionali

seerde openbare deelname te gebruik (die aard van belange-, aksie

en pressiegroepe, burgerlike- en ander verenigings). 

Nou verwant aan die daarstelling en behoud van openbare deelname aan 

die plaaslike bestuursproses is 'n verdere burgerlike oorweging te 

wete plaaslike outonomie~ "(Die) tradisie van plaaslike outonomie in 

die Westerse wereld (is) 'n diepgewortelde beginsel wat nie deur enige 

wetgewer ligtelik oar die hoof gesien kan word nie. Deur die eeue van 

Westerse politieke ontwikkeling heen, is die idee van plaaslike ower

hede vereenselwig met die idee van selfregering. Trouens, die heel 

vroegste vorms van politieke or·dening was gegrondves op die stad- of 

dorpsgemeenskap."l) 

Alhoewel plaaslike owerhede weens hul ondergeskikte status op die 

laagste vlak in die owerheidshierargie nooit volkome vry of outonoom 

kan optree of handel nie, word die outonomie wat h~lle op plaaslike 

vlak geniet, bevestig deur die feit dat hulle oar bepaalde en ·omskrewe 

aangeleenthede, binne hul bevoegdheidsfeer, diskresie kan uitoefen 

en 'n eie beleid oar daardie aangeleenthede kan neerlg. "Plaaslike 

owerhede geniet gevolglik 'n relatief wye sfeer van outonomie wat, 

alhoewel dit nie konstitusioneel verskane is nie, in 'n gr□□ t mate deur 

informele politieke □orwegings gewaarborg kan word." 2) Outonomie in 

die sin toon dan oak aan die belangrike verskil tussen politieke desen

tralisasie (dewolusie) deur middel van die skepping van plaaslike ower

hede en administratiewe desentralisasie (dekonsentrasie) deur middel 

van streek- of takkantore van die uitvoerende departemente van die sen

trale owerheid. 

Die daarstelling, verkryging of bevordering van openbare deelname en 

plaaslike out □nomie begunstig die opvatting dat plaaslike bestuursge~ 

biede relatief klein in grootte behoort te wees. Die grondslag vir 

hierdie opvatting is daarin gesetel dat klein plaaslike bestuursgebiede, 

met as kriterium die aantal ingesetenes, openbare deelname in die plaas-

1) Vosloo, W.B., "Plaaslike Owerhede in Suid-Afrika" in Vosloo, W.B. 
(red.)~ Uitdagings.vir Plaaslike Owerhede, Departement Staatsleer 
en Openbare Administrasie, Universiteit van Stellenbosch, 1972, 
p. 103~ 

2) Loe. cit. 
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like bestuursproses verhoog deurdat 'n meer gunstige getalsverhouding 

tussen verteenwoordigers en ingesetenes binne die g~bied verkry word. 

In dieselfde trant word dikwels aangevoer dat klein plaaslike bestuurs

gebiede behou moet word omdat die skepping of herindeling van plaas

like bestuursgebiede in grater eenhede indruis teen die konsep van 

plaaslike outonomie. Die redes hiervoor is twe~rlei van aard, te wete 

dat eerstens die skepping of herindeling van grater plaaslike b~stuurs

gebiede meermale ge!nisieer word deur ho~r owerheidsvlakke sander 

inagneming van of konsultasie met die bestaande plaaslike owerhede en, 

tweedens, dat die skepping of herindeling van grater plaaslike bestuurs

gebiede nie die eie identiteit wat plaaslike gemeenskappe elk afsonder

lik besit en hoog ag, in berekening bring nie. · 

Die aigument vir die behoud van klein plaaslike bestuursgebiede~ is 

nie algemeen geldend nie en wel om twee redes, te wete: 

klein plaaslike bestuursgebiede kan daartoe lei dat plaaslike ower

hede weens gebrek aan genoegsame finansi~le ve~mo~, mannekrag en 

tcierusting nie doeltreffend kan funksioneer nie en dat die ha~r 

awerheidsvlakke dan genoodsaak word om in te tree met die moontlike 

vermindering in plaaslike outonomie en selfs openbare deelname in 

die plaaslike bestuurspr □ses; en 

die afbakening van plaaslike bestuursgebiede behoort nie slegs in 

terme van burgerlike oarwegings te geskied nie, maar oak met inag

neming van nuttigheidsoorwegings en bepaalde kondisionerende fak

tore. 

4.3.1.2 Nuttigheidsoorwegings 

Plaaslike owerhede is verantwoordelik vir en belas met die lewering 

van bepaalde noodsaaklike gemeenskapsdienste en -funksies. Daarom moet 

die afbakening van plaaslike bestuursgebiede geskied met inagneming 

van die dienste en funksies binne die bevoegdheidsfeer van plaaslike 

owerhede en die behoefte aan en nodigheid vir doeltreffende diensle

wering. 

Die dienste en funksies van plaaslike owerhede is daarop gerig om be

paalde gemeenskapsbehoeftes te bevredig. Dienste en bedrywighede moet 

steeds volgens noodsaaklikheid geoordeel word, omdat die behoeftes van 
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die gemeenskap altyd grater is as die hulpbronne wat beskikbaar is cm 

daardie behoeftes te bevredig.' Owerheidsinstellings in die algemeen, 

en plaaslike owerhede in besonder, kan gevolglik selde of □□ it ten 

volle aan al die behoeftes van die gemeenskap voldoen. Pri □riteite 

moet dus bepaal word en behoeftes moet daarvolgens_bevredig word deur 

die rasionele en spaarsame aanwending van hulpbronne met die optimum 

peil van behoeftebevrediging as oogmerk. 

\ 

Die doeltreffendheid van plaaslike owerhede kan nie deurgaans soos in 

die geval van private ondernemings bepaal word volgens die beginsel 

van wins- en verliesberekening nie, aangesien die hoofdoelstelling van 

hierdie owerhede steeds die lewering van dienste is. Die doeltreffend

heid van plaaslike owerhede moet in die eerste plek gemeet word met 

inagneming van die mate waarin behoeftes bevredig word (kwalitatiewe 

kriteria) en in die tweede plek met inagneming van die spaarsaamheid 

waarmee beskikbare en skaars hulpbronne aangewend word om behoeftes 

te bevredig (kwantitatiewe kriteria). 1) 

Doeltreffende dienslewering deur plaaslike owerhede kan dus kwalitatief 

(die mate waarin behaeftes bevredig word) s□wel as kwantitatief (die 

spaarsaamheid waarmee hul~bronne aangewend word om behoeftes te bevre

dig) uitgedruk word. Die bepaling van kriteria waarvolgens die kwali

tatiewe aard van behoeftebevrediging beoordeel kan word, is uiters 

moeilik omdat dit met waarde-oordele gepaard gaan en bepaal word deur 

faktore soos die o □gmerke en doelstellings van die owerheid soos vasge

le in prioriteitsbe~luite en -voorkeure. Daar bestaan egter wel hulp

middele waarvolgens kriteria neergele kan word om die kwantitatiewe 

aard van die behoeftebevrediging te bepaal. In jie verband word ge

dink aan hulpmiddele wat daarop gerig is om die produksie~ of werkver

mo~ van individue te verhoog, die rasionalisering van werkprosedures, 

die uitskakeling van oorvleueling, die bewerkstelliging van koordinasie 

en die gebruikmaking van koste-voordeel analise om die keuses tussen 

alternatiewe te vergemaklik. 

Nuttigh~idsoorwegings, indien vooropgestel en gemeet aan kriteria soos 

1) Cloete, J.J.N., Inleiding tot die Publieke Administrasie, 
J.L. van Schaik Bpk., Pretoria, tweede hersiene uitgawe, 1972, 
p. 33. 
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standaardisasie, skaalvergrotingsvoordele, verlaging van die eenheidskos

tes, gespesialiseerde werkverdeling en die uitskakeling van oorvleueling, 

begunstig die opvatting dat plaaslike bestuursgebiede, met as kriterium 

die ingesetenetal, groat moet wees. Die argument is dus dat die doel

treffendheid van dienslewering van oorheersende belang is en dat enige 

burgerlike of ander oorweging wat daarmee in spanning mag verkeer, daar

aan ondergeskik behoort te wees. 

4.3.2 Kondisionerende faktore 

Alhoewel die gronde vir die bestaansreg van plaaslike owerhede gefun

deer kan word op beide burgerlike- en nuttigheidsoorwegings en alhoe

wel dit as ideaal gesien kan word dat by die afbakening van plaaslike 

bestuursgebiede gepoog moet word om 'n ewewig tussen hierdie twee 

stelle oorwegings te bewerkstellig, bestaan daar oak verdere faktore 

wat kondisionerend daarop kan inwerk. K8nsioner2nde faktore is die 

volgende: 

die bestaande owerheidstruktuur met ingebrip van die verdeling van 

owerheidsgesa~ tussen verskillende owerheidsvlakke; 

die bestaande stelsel van plaaslike bestuur, verskillende soorte 

plaaslike owerhede en die funksies, bevoegdhede en,finansiele hulp

bronne van hierdie owerhede; 

politieke fakt□re soos bestaande politieke tradisies en opvattings 

en bestaande sow~l as nuwe beleidsrigtings; 

bevolkingsverskynsels soos die samestelling vAn die bevolking en 

die bestaan van verskillende bevolkingsgroepe, die ve~tigings- en 

verspreidingspatro□n van die bevolking in stedelike en landelike 

gebiede en die s□ sio-ekonomiese ontwikkelingspeil van die bevolking; 

die beskikbaarheid en verspreiding van ekonomiese hulpbronne soos 

geld, ~annekrag en toerusting; en 

geog~afiese faktore soos bergreekse en riviere. 
. • -0 
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HOOFSTUK II 

DIE SUID-AFRIKAANSE OWERHEIDSTRUKTUUR 

1.0 SENTRALE OWERHEID 

Struktureel bestaan die sentrale owerheid uit wetgewende-, uitvoerende

~n regsprekende instellings wat grondwetlik ingestel is om hierdie funk

sies en bevoegdhede uit te oafen. 

1.1 Wetgewende instellings 

Die wetgewende gesag berus by die Parlement wat bestaan uit die Staats

president, die Senaat en die Volksraad. Die Parlement is die soewe

reine wetgewende gesag in en vir die Republiek en het die volle mag 

om vir die vrede, orde en g □eie regering van die Republiek wette te 
maak. 1 ) 

Die Staatspresident word tot sy amp verkies deur 'n kieskollege bestaan

de uit die lede van die Senaat en die Volksraad vir 1n ampstermyn van 

sewe jaar. Die wetgewende r□l en funksies van die Staatspresident is 

hoofsaaklik seremonieel van aard. 

Die Senaat bestaan uit 55 senatore. Agt van die senatore word a3nge

wys deur die Staatspresident terwyl die ander 47 senatore op provinsiale 

grondslag tot hul a~p verkies word deur 'n kieskollege bestaande uit 

die volksraadslede en provinsiale raadslede van elk van die vier provin

sies. Die ampstermyn van al die senatore is vyf jaar. 

' 

Die Volksraad het 171 lede wat vir 1 n ampstermyn van vyf jaar verkies 

word deur stemgeregtigde geregistreerde lede van die Blanke bevolkings

groep van 18 jaar en □uer. Die Volksraad is □nteenseglik die belangrik

ste komponent in die wetgewende gesagstruktuur. Die politieke party 

of koalisie van partye wat die meerderheidsteun in die Volksraad geniet 

is die ~egering-van-die-dag en verkry sodoende beheer □or.die regering

struktuur as geheel in Suid-Afrika~ 

1) Die Grondwet van die Re ubliek van Suid-Afrika, 1961 (Wet 32 van 
1961 , art. 24(1 en 59 1. 

-. ./ 
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1.2 Uitvoerende instellings 

Die uitvoerende gesag berus by die Staatspresident handelende op ad

vies van die Uitvoerende Raad (in die omgangstaal is die Ui tvoerende 

Raad bekend as die "Kabinet".l) Die Uitv□ erende Raad of Kabinet be-. 

staan uit 18 lede (bekend as Ministers) wat deur die Staatspresident 

aangestel word welke persone almal lid van 6f die Senaat bf die Volks

raad m□ et wees. In term~ van konvensionele gebruiksre~ls word nomina

sies vir die Uitvoerende Raad aan die Staatspresident voorgele deur 

die leier van die meerderheidsparty of koalisie van partye. Die leier 

van die meerderheidsparty self word deur die Staatspresident aangestel· 

as die Eerste Minister en die ander genomineerdes in die portefeuljes 

wat deur die Eerste Minister voorgestel is.· Uit hoofde van die feit 

dat die Uitvoerende Raad of Kabinet die meerderheidsteun in beide die 

Senaat en Volksraad geniet, kan dit as die lokus van beide die wetge

wende en uitvoerende funksies van die sentrale o~erheid beskou word. 

Ten einde die Kabinet in die uitoefening van sy uitvoerende funksie 

byte staan, kan die Staatspresident oak ses adjunk-ministers aanstel 

as hulp vir die ministers. 2) Adjunk-ministers moet lede van 6f die 

Volksraad 6f die Senaat wees. Benewens die ses adjunk-ministers is 

die menigvuldige uitvoerende werksaamhede van die sentrale owerheid 

opgedra aan die sentrale staatsdepartemente wie elk 'n sekretaris as 

hoofuitvoerende en -administratiewe amptenaar het wat aan _'n minister 

verantwoordelik is. Bo en behalwe die gernelde staatsdepartemente is 

daar oak 'n verskeidenheid ander openbare instellings wat kragtens die 

bepalings van besondere en spesifieke pc£lementswette ingestel is. 

Elk van hierdie instellings funksi□neer ook binne die raamwerk van die 

portefeulje van een van die 18 ministers. Binne hierdie kategorie 

ressorteer instellings soos die staatskorporasies, die navorsingsin

stellings, die landbouproduktebeheerrade, adv~esrade, beroepsrade en 

universiteite. 

1.3 Regsprekende instellings 

Die regsprekende instellings word ingestel en funksioneer kragtens die 

1) Ibid., art. 16(1). 

2) Art. 21 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 
1961. 
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( 1) 
bepaling van parlementswette en beoefen regspraak ten opsigte van die 

bepalings van parlementswette, provinsiale ordonnansies en verordeninge 

van plaaslike owerhede. Die howestelsel van Suid-Afrika bestaan uit 

die Appelhof, die provinsiale, plaaslike en rondgaande afdelings van 

die Hooggeregshof, spesiale howe en laerhowe vir die verskillende 

landdrosdistrikte en spesiale howe vir die Bantoebevolkingsgroepe ten 

opsigte van aangeleenthede wat slegs hulle raak of wat uit Bantoereg 

of -gebruike voortspruit. 0 

2.0 PROVINSIALE DWERHEDE 

Die struktuur, funksies en bevoegdhede van die vier pr □ vinsiale ower

hede in Suid-Afrika is vervat in die Grondwet (Wet 32 van 1961), en 

'n aantal ander parle~entswette waarvan die belangrikste die Konsoli

dasie- en Wysiging~wet op Finansi~le Verhoudings, 1945, is. Die be

langrikste instellings en funksionarisse op provinsiale vlak is die 

provinsiale rade ~at met die wetgewende funksie beklee is en die Ad

ministrateurs- in Uitvoerende Komitee en provinsiale departemente en 

afdelings wat met die uitv□ erende funksie belas is. 

2.1 ~etgewende instellings. 

In elke provinsie bestaan daar 'n provinsiale raad bestaande uit pro

vinsiale raad3lede wat vir 'n ampstermyn van vyf jaar verkies word deur 

lede van die Blanke bevolkingsgroep wat as kiesers vir parlementere 

stemreg kwalifiseer. Die huidige ledetal van die onderskeie pr□ vin-: 

siale rade is s□os volg: Transvaal 76 lede; Kaapprovinsie 55 lede; 

Oranje-Vrystaat 28 lede en Natal 20 lede. 

Die provinsiale rade van die vier provinsies is bevoeg om provinsiale 

ordonnansies uit te vaardig oar aangeleenthede binne hul bevoegdheidsfeer, 

te wete hospitale, paaie en brue, die bewaring van fauna en flora, die 

lisensi~ring van besighEde, kulturele fasiliteite, biblioteekdienste, 

plaaslike bestuursaangeleenthede en prim~re en sekond@re onderwys vir 

1) Let in die verband·op die bepalings vervat in Die Grondwet van die 
Republiek van Suid-Afrika, 1961, die Wet op die Hooqqeregshof, 
1959, en die Wet op Landdroshowe, 1944. 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



24 

die Blanke bevolkingsgroep. Alle provinsiale ordonnansies wat in die 

provinsiale raad aangeneem is, moet deur die Staatspresident onderte

ken word voordat dit regskrag geniet. 

Die Administrate~rs en lede van die Uitvoerende Komitees van die vier 

provinsiale owerhede speel 'n belangrike rol in die verrigtinge en 

funksionering van die onderskeie provinsiale rade. Die belangrikheid 

van die Administrateurs is daarin gelee dat hulle alle finansiele en 

appropriasie konsepordonnansies in die provinsiale rade vir oorweging 

en goedkeuring moet indien en (sander stem) aan die besprekings in 

die provinsiale rade mag deelneem. Die belangrikheid van_die lede van 

die Uitvoerende Komitees is daarin gelee dat dit algemene praktyk is 

om hulle vanuit die geledere van die provinsiale raad te verkies, dat 

hulle aan die besprekings in die provinsiale rade mag deelneem en mag 

stem mits hulle lede van die rade is en verantwoordelik is vir die in

diening van die meerderheid konsepordonnansies. 

2.2 Uitvoerende instellings 

In elk van die vier provinsies word 'n "uitvcerende hoafamptenaar" 

wat as Administrateur bekend staan vir 'n ampstermyn van vyf jaar 

deur die Staatspresident aangestel. 1) Die Administrateur is die agent 

van die sentrale owerheid op provinsiale vlak. Hy is verantwoordelik 

vir die byeenroeping en prorogering van die provinsiale raad, neem 

deel aan besprekings in die provinsiale raad en dien alle finansiele

en appropriasie konsepordonnansies in en moet alle verordeninge wat 

deur plaaslike owerhede aangeneem is, onderteken en in die Offisiele 

K □ erant van die betrokke provinsie laat afkondig voordat hulle van 

krag word. 

In elke provinsie word die Administrateur bygestaan deur 'n Uitvoerende 

Komitee van vier lede wat deur middel van meerderheidstem deur lede van 

die provinsiale raad verkies word. Dit is algemene gebruik dat die Uit

voerende Komiteelede vanuit die lede van die provinsiale raad verkies 

word. Die Administrateur tree as voorsitter op by vergaderings van 

die Uitvoerende Komitee. Elke lid van die Uitvoerende Komitee word be

las met 'n "portefeulje" wat een of meer van die hooffunksies van 'n 

1) Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1961, art. 66(1). 
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provinsiale owerheid mag omvat. 

Ten einde uitvoering te laat geskied aan die funksies en bevoegdhede 

van provinsiale owerhede soos vervat in parlementswette en provinsiale 

ordonnansies word die Administrateurs en Uitvoerende Komitees, in 

elke provinsie bygestaan deur 'n amptenary wat 'n verskeidenheid van 

uitvoerende departemente of afdelings beman en wat ingerig is om die 

toegestane funksies uit te voer. 

3.0 PLAASLIKE OWERHEDE 

3.1 Historiese oorsig 

Na die vestiging van Jan van Riebeeck aan die Kaap in 1652, was daar 

nie onmiddellike behoefte aan spesifieke instellings vir die behartig

ing van plaaslike gemeenskapsdienste nie, aangesien die H □ llandse Cos

Indiese Kompanjie aan die nodige behoeftes aandag kon gee. 1) Die ves-
' . 

tiging van vryburgers buite Kaapstad en later veral in die omgewing 

van Stellenbosch, het rnettertyd 'n behoefte aan openbare funksi□narisse 

laat ontstaan en in 1682 stel die Goewerneur aan die Kaap vier van die 

vrVburgers van die Stellenbosch-omgewing aan om as heemrade te dien. · 

In 1685 word oak 'n landdros aangestel. Die landdros moes saam met 

die heemrade werk en daaruit het die Kollege van Landdros en Heemrade 

□ntstaan. Die Kollege van Lanjdros en Heemrade het 'n tweeledige rioel

wit gehad, naamlik as geregshof vir kleiner sake en as 'n plaaslike 

owerheid vir dorp en distrik. Mettertyd is oak ander landdrosdistrik

te gestig onder andere Swellendam (1745) en Graaff-Reinet (1786). Die 

stelsel het bly voortbestaan tot aan die einde van 1827. 

Met die afskaffing ~an di~ stelsel van Landdros en Heemrade aan die 

Kaap, is daar aan die begin van 1828 'n skeiding gemaak tussen regspre

kende instellings en wetgewende/uitv□ erende instellings. In.die geval 

van die regspleging is die Kaapkolonie in rnagistraatsdistrikte verdeel. 

Voorts is Municipal Ordinance, 1836 (No. 9 van 1836) _uitgevaardig waar-

1) Kyk in die verband Green, L.P., History of Local Government in 
South Africa, Juta, Wynberg, 1957 en Cloete, J.J.N., Munisipale 
Reg~ring en Administrasie in Suid-Afrika. 
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kragtens in die Kaapkolonie voorsiening gemaak is vir die verkiesing 

van 'n raad van Kommissarisse bestaande uit verteen~oordigers yan •n 

dorp._ Die raad sou verantwoordelik wees vir die plaaslike regering 

en administrasie van daardie dorp. Die- □rdonnansie van 1836 het dus 

voorsiening gemaak vir verkose munisipale rade vir dorpe in die Kaap

kolonie. Hierdie stelsel van verkose munisipale rade van die Kaapko

lonie het gedien as voorbeeld en rigsnoer vir die stelsels van munisi

pale regering en administrasie wat na 1836 ook in Natal, Transvaal en 

die Oranje-Vrystaat ingestel is. In die Kaapkolonie is die stelsel 

van afdelingsrade in 1855 ingestel ten einde gemeenskapsdienste te le- -

wer aan landelike gemeenskappe wat gelee was buitekant die grense van 

muntsipaliteite, met ander woorde gemeenskappe wat nie onder die bepa

lings van die ordonnansie van 1836 geressorteer het nie. 

Met die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika in 1910 is die 

twee vorige Britse koloniale gebiede (Kaap die Goeie Hoop en Natal) 

en die twee verslane Boererepublieke (die Transvaal en die Oranje

Vrystaat) verenig in 'ti unitftre staat met 'n parl~mentftre stelsel van 

uitvoerende gesag en 'n drie-vlak owerheidstruktuur, bestaande uit 'n 

sentrale owerheid, vier provinsiale owerhede en verskeie plaaslike 

owerhede. 

Op die stadium van Uniewording was daar reeds gevestigde stelsels van 

munisipale owerhede met verkose rade in die verskillende provinsies as

ook die afdelings~aadstelsel in die Kaapprovinsie. Hierdie bestaande 

plaaslike bestuursreelings is dan oak behou met die grondwetlike bepa

ling in artikel 85 van die Zuid-Afri°ka Wet, 1909, dat plaaslike bestuur 

onder die beheer van die vier provinsiale owerhede sou ressotteer. 

Elke provinsie sou sy eie stelsel van plaaslike bestuur kon bepaal en 

ontwikkel deur die uitvaardiging yan provinsiale ordonnansies. Inge

volge die bepaling van die Zuid-Afrika Wet, 1909, het die vier provin

siale owerhede sedert 1910 'n verskeidenheid ordonnansies aangeneem 

waarvolgens plaaslike bestuur in hul onderskeie regsgebiede gere~l en 

georden kan word.I) Hierbenewens het die sentrale owerheid ook deu~ 

1) Kyk in die verband die volgende provinsiale ordonnansies: Provinsie 
die Kaap die Goeie Hoop, Munisipale Ordonnansie, 1974; Provinsie Na
tal, Ordonnansie op Plaaslike Dwerhede, 1974; Provinsie Transvaal; 
Ord□nnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 en Pr □vinsie Oranje-Vrystaat, 
Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1962. 
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I 

middel van die soewereiniteit gesetel in die Parlem~nt die gesag om 

wetgewing met betrekking tot plaaslike bestuursaang~leenthede ~e kon 

uitvaardig. Sedert 1948 is, in ooreenstemming met regeringsbeleid, 

verskeie parlementswette, pr □ vinsiale ordonnansies en regulasies aan

geneem waarvolgens eies□ortige plaaslike bestuursinstellings en 

-reelings vir die Bant□ e-, Kleurling- en Indierbevolkingsgroepe tot 

stand gebring is. 

Die t□ tstandkoming van die Republiek van Suid-Afrika gedurende 1961 

het geen verandering in die stelsel van plaaslike bestuur tot gevolg 

gehad nie en die re§ling van en beheer □or plaaslike bestuursaange

leenthede is opnuut aan die onderskeie provinsiale □werhede toever~ 

trou. 1) Die soorte of kateg□riee plaaslike owerhede wat reeds bestaan 

het, is oak nie met republiekwording gewysig nie. 

3.2 Soorte plaaslike owerhede 

In Suid-Afrika kan plaaslike owerhede in twee bre~ kategoriee ingedeel 

word, te wete stedelike plaaslike owerhede en landelike (buite-stede

like) plaaslike owerhed2. Die indeling van plaaslike □werhede in hier

die twee kateg□riee hou verband met die ontwikkelingspeil, gebieds

gr□□tte en bevolkingsdigtheid van die geografiese gebiede onder die 

jurisdiksie van die twee soorte plaaslike owerhede. 

Stedelike en landelike plaaslike owerhede het die volgende kenmerkende 

eienskappe: 

jurisdiksie □ or 'n statuter afgebakende en omskrewe geografiese 

regsgebied en die ingesetenes van so 'n gebied; 

wetgewende en uitv□ erende bevoegdhede □or omskrewe funksies en 

dienste binne hul onderskeie regsgebiede; 

die beliggaming van die wetgewende en beleidbepalende bevoegdhede 

in 'n verteenwoordigende raad; 

regspers□onlikheid; 

- 1) Die Grondwet van die Rspubliak van Suid-Afrika, 1961, art. 84. 
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die bevoegdheid om omskre~e belastings te hef, tariewe te bepaal 

en dit in te vorder; en 

outonomie en diskresie met betrekking tot bepaalde geallokeerde 

funksies. 

Vir nasionale sensusdoeleindes word persone in Suid-Afrika as of ste

delik of landelik geklassifiseer. Die indeling van persone as stede

lik of landelik vir sensusdoeleindes moet in berekening gebring word 

by 'n bespreking van plaaslike owerhede weens die feit dat die sensus

indeling nie noodwendig o□reenstem met die soort plaaslike owerheid 

wat □ or sodanige persone jurisdiksie uitoefen nie. In di~ verband 

moet op die volgen~e gelet word: 

daar is persone wat onder die jurisdiksie van landelike en buite

stedelike plaaslike owerhede ressorteer welke persone, vir sensus

doeleindes, as stedelik geklassifiseer word; en 

daar is persone woonagtig in gebiede met stedelike geriewe sander 

een of ander soort plaaslike owerheid, wat vir sensusdoeleindes as 

stedelik geklassifiseer word. 

3.2.1 Stedelike plaaslike owerhede 

Die grootste getal plaaslike owerhede in Suid-Afrika ressorteer binne 

hierdie kateg□rie. Daar ·bestaan geen eenvormigheid in die amptelike 

benamings van die rade van stedelike plaaslike owerhede nie, aangesien 

elk van die vier provinsiale rade sedert 1910 1 n eie plaaslike be

stuursontwikkelingspatroon ontwikket het. Stedelike plaaslike owerhede 

oefen jurisdiksie uit □or regsgebiede wat as munisipaliteite bekend 

staan. 

label 1 bied •n·uiteensetting van die benamings en getal stedelike 

plaaslike owerhede in die vier provinsies van Suid-Afrika. 1) Uit tabel 

1 blyk dit d~t daar gedurende 1975 'n totale getal van 512 stedelike 

plaaslike owerhede in Suid-Afrika was. Die Kaapprovinsie het 240 ste-

1) Kragtens art. ll(l)(e)(ii) van die Wet op die Administrasie van 
Bantoesake, 1971, word Bantoesakeadministrasierade met die regte be
voegdhede, werksaamhede 2n pligte van 'n stedelike plaaslike ower
heid beklee, vir saver dit op Bantoes betrekking het. 
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delike plaaslike owerhede of 46,8 persent van die toiale getal in die 

land wat as aanduiding dien van die groat getal piatt~landse d~rpe in 

die provinsie. 

3.2.1.1 Funksies en bevoegdhede 

Stedelike plaaslike owerhede is veelfunksioneel en besit die bevoegd-

heid om 'n verskeidenheid van dienste te !ewer en funksies uit te voer. 

Die bevoegdhede van stedelike plaaslike owerhede word verkry ingevolge 

die bepalings van parlementswette en provinsiale ordonnansies. Die 

mate waarin en die wyse waarop die uitoefening van hierdie. funksies en 

dierste geskied, word neergel~ deur die beleidbepalende rade van stede

like plaaslike owerhede wat in die meeste gevalle uit verkose verteen

woordigers bestaan. Alhoewel die dienste en funksies van stedelike 

plaaslike owerhed~ beperk is tot hulle onderskeie gebiede van juris

diksie en as plaaslik van aard beskou kan word, tree stedelike plaas-

like owerhede oak op as agente v~n die sentrale owerheid by die verskaf

fing of lewering van dienste van 'n landswye of nasionale aard vir hul-

le besondere gemeenskap, soos gesondheids-, behuisings- en burgerlike 

beskermingsdienste. Vanuit die voorgaande blyk dit moontlik om die 

volgende afleidings met betrekking tat die funksies van stedelike plaas- -

like owerhede te maak: 

(i) Stedelike plaaslike· □werhede is hoofsaaklik belas met en verant

woordelik vir funksies en dienste van 'n plaaslike aard. 

(ii) Stedelike plaaslike owerhede verkry hul bevoegdhede en funksies 

kragtens die bepalings van parlementswette en provinsiale □r

donnansies en hulle beskik slegs □ or daardie bevoegdhede wat 

spesifiek aan hulle toegeken en □ pgedra is. 

(iii) Die funksies en dienste gelewer deur stedelike plaaslike □wer

hede kan in twee bree kategoriee geklassifiseer word. Aan die. 

een kant beskik hierdie owerhede □or die bevoegdheid om 'n ver

skeidenheid van toelaatbare (permissive) dienste te !ewer -

dienste wat hulle dus kan verrig maar nie noodwendig moet verrig 

nie. Di~ verrigting al dan nie van toelaatbare dienste berus 

by die owerhede self en beslissings hieromtrent word geneem met 

inagneming van die behoefte ~an sodanige dienste, die aandrang 

van die gemeenskap daarvoor, en die beskikbare middele (personeel 
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en finansies) om dit te verrig. In die geval van toelaatbare 

dienste beskik stedelike plaaslike owerhede dus oar 'n hoe mate 

van outoriomie. Aan die ander kant is stedelike plaaslike ower

hede oak kragtens bepaalde parlementswette en provinsiale ordon

nansies verantw□ordelik vir die uitvoering van bepaalde verpligte 

(compulsory) dienste en funksies. Hierdie dienste word dikWels 

deur stedelike plaaslike owerhede verrig as agente van die sen

trale owerheid. Die verpligte funksies van plaaslike owerhede · 

moet dus deur hulle gelewer word onderworpe aan voorskrifte 8n 

voorwaardes vervat in parlementswette en ordonnansies. 

(iv) Sommige van die dienste wat stedelike plaaslike owerhede lewer, 

is afhangend van die soort diens, deels verpligtend en deels 

toelaatbaar. Uiteraard is alle verpligte dienste ook t□ elaat

baar. 

Die vernaamste funksies van stedelike plaaslike owerhede is soos volg: 1) 

gesondheidsdienste, soos beheermaatre§ls Vir die voorkoming en be

kamping van aansteeklike siektes, immunisering van persone teen ge

dugte epidemiese siektes, beheer en toesig oar die verkoop en hante

ring van voedsel vir menslike verbruik, die skepping en behoud van 

'n gesonde en aangen3me omgewing deur die bekamping van lugbesoedel

ing en ambulansdienste;-

watervoorsiening; 

elektrisiteitsvoorsiening; 

voorsiening en instandhouding van strate, sypaadjies en dreinering; 

verwydering en beskikking van afval soos vullis en rioolafloop; 

voorsiening van parke, □op ruimtes, sport en ontspanningsfasili

teite; 

dorp- en stadsbeplanning en beheer oar die oprigting van geboue; 

1) Verwerk uit Cloete, Munisipale Regering en Administrasie in Suid
Afrika, pp. 154 tot 165 en Republiek van Suid-Afrika, Hoofverslag 
(Deel I: Stedelike Plaaslike Besture) van die K□filitee van Dndersoek 
insake die Finansi~le verhoudinos tussen die sentrale re erin , 
die provinsies en plaaslike besture Die Borckenhagenkomitee, Die· 
Staatsdrukker, Pretoria, 1966-1967t par. 11 en 12. Verpligte en 
toelaatbare funksies is hierby ingesluit. 
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verkeersre@lings; 

brandvoorkoming en -bestrydingsmaatre~ls; 

voorsiening van behuising en die voorkoming en opruiming van agter

buurtes; 

die voorsiening van kulturele inrigtings en bedrywighede soos bib

lioteke, kunsgalerye, museums, ~eaters en orkeste; 

voorsiening en onderhoud van vliegvelde en landingstroke; 

voorsiening van markte en abattoirs; 

openbare vervoerfasiliteite; en 

lisensiering van handelsondernemings, motorvoertuie, 1) motorvoer

tuigbestuurders, honde en fietse. 

3.2.1.2 Samestelling eh rol van rade 

Alle stedelike plaaslike owerhede het met enkele uitsondering~ verkose 

rade. 2) Terwyl raadslede in die Kaapprovinsie 'n ampstermyn van vier 

jaar het met tweejaarlikse verkiesings wanneer die helfte van die raads

lede ui ttree, dien raadslede in Natal vir drie jaar en tree een-derde 

van die raadslede elke jaar uit. Daarteenoor dien raadslede in die 

Transvaal en die Oranje-Vrystaat vir vyf jaar en tree alle raadslede 

op dieselfde tydstip uit •. Die aantal raadslede kan en word in elke 

provinsie deur die onderskeie Administrateurs bepaal •. 

In al vier die pr□vinsies is munisipale stemreg in die algemeer. beperk 

tot persone wat kwalifiseer vir parlementere stemreg en wat binne die 

gebied van die betrokke stedelike plaaslike owerheid belasbare eien

dom besi t en/of belasbare eiendo_m vir 'n voorgeskrewe tydperk geokku

peer het en steeds okkupeer. In die Kaapprovinsie het bepaalde lede 

1) Die lisensiering van motorvoertuie word nie in alle pr□vinsies 
deur stedelike plaaslike □werhede onderneem nie. In die Kaappro
vinsie onderneem stedelike plaaslike owerhede nie die lisensi~ring 
van motorvoertuie nie. 

2) Die lede van Gesondheidskomitees en D.orpsrade in die l'iaapprovinsie. 
kan gedeeltelik verkies en benoem word. Kyk in die verband Cloete, 
Munisipale Regerinq en Administrasie in Suid-Afrika, p. 37 en Pro-
vinsie die Kaap die Goeie Hoop, Munisipale Or~onnansie, 1974, art. 
8(1)(k). 
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van die Kleurlingbevolkingsgroep ongeag die feit dat hulle nie vir par

lement~re stemreg kwalifiseer nie, onder bepaalde en omskrewe voorwaar

des en omstandighede, oak munisipale stemreg. 1) 

Dit is die algemene gebruik dat munisipaliteite vir verkiesingsdoelein

des in kieswyke afgeb~ken word, welke afbakening deur die betrokke Ad

ministrateur goedgekeur m□ et word. Raadslede dien op 'n deeltydse 

grondslag en ontvang 'n nominale toelae ten einde uitgawes, voortspruit

end uit hul ampsbekleding, te bestry. 

Die wetgewende funksie van rade is daarin gesetel daf hulle verorden

inge met regskrag mag uitvaardig oar die aangeleenthede wat kragtens 

die bepalings van parlementswette en pr □vinsiale ordonnansies aan hul

le toevertrou is. Voorgaande wetgewende funksie is onderworpe aan die 

volgende beperkings en beheermaatreels: 

die regskrag van verordeninge is beperk tot aangeleenthede kragtens 

parlementswette en provinsiale ordonnansies aan plaaslike owerhede 

toevertrou; 

die regskrag van verordeninge is beperk tot en van t□ epassing slegs 

binne die jurisdiksionele gebied van die raad wat dit uitgevaardig 

het; 

verordeninge wat strydig is met die bepalings van 'n parlements

wet of pruvinsiale ordonnansie is ultra vires. In sodanige gevalle 

sal die bepaling van die wet of ordonnansie van krag bly terwyl die 

verordening verval; en 

verordeninge word 2n is slegs van krag nadat dit deur die Administra

teur van die betrokke provinsie onderteken is en die goedkeuring 

daarvan in die Offisiele K □ erant van die provinsie afgekondig is~ 

Die beraadslagende en uitvoerende funksies van rade is daarin gele~ 

dat hierdie rade in die loop van hul werksaamhede beleidsbesluite moet 

neem □or die wyse waarop en die metodes waarvolgens uitvoering gegee 

sal word aan die funksies en verpligtinge waarmee hulle belas is. Die 

1) Kyk par. 3. 4 van hierdie hrnafstuk vir I n uiteensetting van IJ.!atter 
lede van die Kleurlingbevol~ingsgroep steeds vir rnunisipale stem
reg kwalifiseer. 
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besluite van rade is dus 'n voorvereiste vir alle werksaamhede en han-
' 

delinge op uitvoerende of administratiewe vlak. In die verband moet 

rade beleid bepaal en besluite neem □or aanQeleenthede soos die goed

keuring van werkprogramme deur middel van 'n begr□ ting, die algemene 

diensv□□rwaardes, aanstelling en afdanking van personeel, die vasstel~ 

ling van belastings en tariewe en die aanname en sluiting van kontrak

te. Hierdie werksaamhede word in die reel deur rade met behulp van 

komitees van raadslede verrig. 

3.2.1.3 Ampsdraers van rade 

In Suid-Afrika kies die lede van die rade van stedelike plaaslike ower

hede jaarliks vanuit eie geledere twee lede om as ondetskeidelik bur

gemeester en onderburgemeester te dien. 

Die burgemeestersamp is hoofsaaklik seremonieel en simbolies van aard 

en gaan nie met besondere administratiewe en uitv□ erende pligte gepaard 

nie. Tydens openbare verrigtinge tree 'n burgemeester as verteenwoor

diger van die ingesetenes van 'n munisipaliteit op en as sodanig word 

hy dan oak in die omgang beskou as die eerste burger van daardie ge

meenskap. Die belangrikste funksie van 'n burgemeester is dat hy ty

dens raadsvergaderings as voorsitter van die raad moet optree. 1) •n 

Burgemeester het oak die bevoegdheid om, behoud~ns die bepalings van 

die relevante provinsiale □rd□nnansies, spesiale vergaderings van die 

raad te bele of om op die s~riftelike versoek van 'n voorgeskrewe ge

tal kiesers, of in opvolging van 'n besluit van sy raad, of in opdrag 

van die Administrateur, 'n openbare vergadering te bele ten einde 'n 

aangeleentheid te bes~reek wat die munisipaliteit raak. 

Dit is die algemene gebruik dat rade van stedelike plaaslike owerhede 

komitees uit raadsgeledere aanstel om bepaalde bevoegdhede namens die 

raad uit te oefen en om sake wat by voltallige raadsvergaderings onder 

1) Indien die burgemeester van 'n munisipaliteit in die Transvaal of 
die Dranje-Vrystaat wat 1 n bestuurskomitee het, tot lid van so 'n 
bestuurskomitee verkles word, mag hy nie as voorsitter van die mu
nisipale raad optree nie. Kyk Cloete, Munisipale Regering en Ad
ministrasie in Suid~Afrika, p. 69. 
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oorweging geneem sal word, vooraf te bespreek en aanbevelings daarom

trent aan die raad te maak. Daar bestaan twee soorte_komiteestelsels 

in Suid-Afrika: die meervoudige komiteestelsel en die enkel- of be

stuurskomiteestelsel. 

Die meervoudige komiteestelsel word in die Kaapprovinsie (uitgesonderd 

Kaapstad) en in Natal aangetref. In die geval van hierdie komiteestel

sel het 'n raad die bevoegdheid om vaste komitees, bestaande uit raads

lede, saam te stel wat elk verantw□ordelik is vir die toesig en beheer 

□ or een of meer aktiwiteite en funksies van die munisipaliteit, om die 

bevoegdhede aan hulle deur die raad gedelegeer uit te oefen en om die 

raad te adviseer □ or beleidsake betreffende sodanige funksies en akti

witeite. Die finale beheer □or gedelegeerde bevoegdhede berus egter 

steeds by die raad ook wat betref die skepping of afskaffing van komi

tees. Die verskillende departementshoofde rapporteer elk aan die ko

mitee wat deur die raad verantwoordelik gemaak is vir die besonders 

aktiwiteitsveld. Elke komitee moet weer minstens een keer per maand 

aan die raad verslag doen. Die voordeel van die meervoudige komitee

stelsel is dat dit alle raadslede in die geleentheid stel om in een 

of meer komitees te dien terwyl die nadele daaraan verbond□ is dat 

dit die ko5rdinering van die menigvuldige funksies van plaaslike ower

hede kan k □rtwiek, dat dit kan lei tot fragmentasie en 0ersplintering 

van die beheer van die raad en dat dit die afhandeling van sake kan ver

traag. 

Die enkel- of bestuurskomiteestelsel word in die Transvaal, die Dranje

Vrystaat en in die stad Kaapstad aangetref. Die bestuurskomiteestel-

sel is sedert 1962 in die Transvaal!) en sedert 1968 in die □ranje
Vrystaat2) in gebruik. Kragtens die be~alings van die Ordonnansie op die 

Administrasie van die Munisipaliteit Kaapstad, 1965, moet die raad van 

die munisipaliteit van Kaapstad uit eie geledere 'n uitvoerende komitee 

verkies. Die belangrikste kenmerk van hierdie komiteestelsal is dat 

die raad vanuit eie geledere 'n bestuurs- of uitvoerende komitee m□et 

1) Provinsie Transvaal, Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Administra-
sie en Verkiesings), 1960. · 

2) Provinsie Oranje-Vrystaat, Verdere Wvsigingsordonnansie op Plaas-· 
like Bestuur, 1966. 
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verkies en dat alhoewel 'n raad in sommige gevalle oak ander vaste 

komitees mag instel, 1) hierdie addisionele vaste komitees aan die uit-
' 

voerende- of bestuurskomitee moet verslag doen. Slegs die uitvoerende

of bestuurskomitee doen dus verslag aan die raad. Die voorgaande is 

dus in direkte teenstelling met die meervoudige komiteestelsel waar 

alle komitees aan die raad verslag doen. Die hoofdoel met die instel

ling van die uitvoerende- of bestuurskomiteestelsel is om die gebreke 

van die meervoudige komiteestelsel uit die weg te ruim en is dus daar

□ p gemik om koordinering van aktiwiteite te verbeter en om die amp en 

rol van die Stadsklerk as hoofamptenaar te verstewig. Die ampstermyn 

van uitvoerende- of bestuurskomiteelede wissel van een jaar in Kaapstad 

tot vyf jaar in die Transvaal terwyl in die Oranje-Vrystaat 'n stelsel 

van gedeelte hernuwing gevolg word met ampstermyne wat wissel van twee 

jaar tot vyf jaar. 

3.2.1.5 Administrasie 

Ten einde uitvoering te gee aan die opdragte van parlementswe~te, 

provinsiale ordonnansies en raadsbesluite en die daarm2egepaardgaande 

funksies en dienste, moet elke stedelike plaaslike owerheid personeel 

aanstel om uitvoerende werksaamhede in stand te hou. In teenstelling 

met die verkose raadslede word die personeellede in hul ampte aangestel, 

word hulle vir hul dienste besoldig en 
1
is hulle ampsbekleding 'n loop

baan. In Suid-Afrika beskik elke raad op plaaslike □werheidsvlak □or 

'n groat mate van vryheid om personeellede aan te stel en hulle diens

v□orwaerdes te bepaal. 2) Elke plaaslike owerheid is in werklikheid 'n 

geslote eenheid saver dit personeel betref en sodanige personeel is 

nie onderworpe aan verplasing deur 'n hoer owerheid na ander plaaslike 

owerhede of na ander owerheidsvlakke nie. 

1) Kragtens Provinsie die Kaap die Goeie Hoop, Ordonnansie op die Ad
ministrasie van die Munisipaliteit Kaapstad, 1965, maet die raad van 
die Munisipaliteit van Kaapstad benewens 1 n uitvaerende komitee oak 
vier ander vaste komitees vanuit eie geledere saamstel. Soortge
lyke komitees kan deur Grootstadsrade in die Transvaal ingestel 
word kragtens die bepalings van die Grdonnansie □o Plaaslike Bestuur. 
(Administrasie en Verkiesings), 1960. Kyk Cloete, Munisipale Rege-1 
ring en Administrasie in Suid-Afrika, PPo 97 en 99. · 

2) Die vryheid aan plaaslike owerhede verleen om die diensvoorwaardes 
van hulle personeel te bepaal is, onderhewig aan beperkende maat
re~ls soos neergel~ in parlementswette wat op verskillende katego
rie~ vaM werkgewers van toepessing is. Kyk Cloete, Munisipale Re
gering en Administrasie in Suid-Afrika, pp. 139 en 140 waarin ver
wys word na wette sDos die Onoevallewet, 1941~ die Wet op Vakleer
linge, 1944 en die Wet op l\lywerheidsvoc:irsiening_, 1956. 
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Weens die diverse aard van die werksaamhede van 'n stedelike plaaslike 

owerheid is dit 'n ~lgemene kenmerk dat verskillende departeme~te en 

afdelings geskep word om die verskeidenheid funksies en werksaamhede 

ten uitvoer te bring. Aan die hoof van hi~rdie departemente staan 'n 

departementshoof wat vir die funksionering van die afdelings onder sy 

beheer aan die hoofuitvoerende beampte verantwoording verskuldig is. 

In 'n tipiese stedelike plaaslike owerheid word gewoonlik die volgende 

departementshoofde aangetref: die ·stadsklerk, l) Stadstesouri.er, Stads

ingenieur, Stadsgeneesheer of Mediese Gesondheidsbeampte, die Verkeers

hoof, die Brandweerhoof en die hoof van Behuising. 

Die hoofamptenaar van 'n stedelike plaaslike owerheid staan bekend as 

die Stadsklerk. Die Stadsklerk is direk verantwoordelik aan die raad 

en het die bevoegdheid en funksie om toe te sien dat die verskillende 

uitv□ erende departemente en afdelings paslike uitvoering gee aan raads

opdragte en -besluite. In die landelike plaaslike owerhede soos die 

afdelingsrade van die Kaapprovinsie en die Transvaalse Raad vir die 

Dntwikkeling van Buitestedelike Gebiede, staan die hoofuitvoerende-

en administratiewe amptenaar bekend as 'n Sekretaris, en sy funksies 

en bevoegdhede stem grootliks ooreen met die van die Stadsklerk van 'n 

stedelike plaaslike owerheid. 

3.2.1.6 Finansies 

Vir die uitvoering van die talryke funksies en dienste waarvoor stede

like plaaslike owerhede verantwoordelik is, word fondse benodig. Hier

die fondse word benodig om uitgawes van 'n lopende of herhalende aard 

soos salarisse en lone asook kapitaaluitgawes soos geboue en ander 

konstruksiewerke te finansier. Dit is 'n belangrike kenmerk dat stede

like plaaslike owerhede in Suid-Afrika in 'n groat mate selfonderhou

dend is met die verkryging van lapende inkomste en dat hulle slegs tat 

'n geringe mate· deur die sentrale owerheid en pr □vinsiale owerhede ge

subsidieer word. 

Tabelle 2 en 3 2) is 'n uiteensetting van die lopende inkomste en uit-

1) 

2) 

In die Transvaal waar bestuurskomitees ingestel ie, word ook 'n D~
partement van die Klerk van die Raad ingestel. 

Tabel le 2-5 12 14 15 en 17 soos vervat in hierdie skripsi~ is · 
' ' ' . . . t . ct· deur skrywer opgestel vir die Ther□n-kommissie en is ve~va in ie 

verslag van di§ kommissie. In 2lle gevalle word erkenn1ng verleen 
aan die verslag v□ n die Theron-kommissie. Waar nuwe data □ntvang 
is, is die tabelle dienooreenkamstig gewysig. 
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gawe en transaksies in kapitaalgoedere van plaaslike owerhedel) gedu

rende die jaar 1972. 

Uit tabel 2 blyk dit dat 55,4 persent van alle lopende inkomste verkry 

i~ uit ondernemingsafdelings (die sogenaamde handelsdienste) waar die 

gebruiker/verbruiker, volgens vasgestelde fooie moet betaal vir die 

mate waarin van die diens gebruik gernaak is. Die grootste enkele in

komstebron binne hierdie kategorie is elektrisiteitsvo□rsiening wat 

24,9 persent van totale lopende inkomste bedra het. Eiendomsbelas

ting wat gehef word op die waarde van onroerende eiendom (grand en/of 

geboue) wat die grootste en ook die bekendste belastingbron op plaas

like vlak is, het 19.5 persent van totale lopende inkomste beloop. Van 

die totale lopende inkomste is 4,4 persent ontvang as oordragbetalings 

(subsidies) van die sentrale owerheid en provinsiale owerhede. 

Wat uitgawe betref, blyk dit uit tabel 2 dat 27,9 persent van die ta

tale lopende uitgawes aangewend is vir die aankoop van gdedere en 

dienste waarby inbegrepe is vergoeding aan werknemers. - Verder het uit

gawe op elektrisiteitsvoorsiening 23,7 persent van die totale lopende 

uitgawe beloop. 

Tabel 3 bied 'n uiteensett:ing van die toe:voeging tot die bates van 
- -

plaaslike owerhede, dit wil s~ transaksies in kapitaalgoedere. Daar-

volgens blyk dit dat 20,7 persent van die totale kapitaaluitgawe aan

gewend is vir die aanbou van paaie, brOe, strate en verwante konstruk

sies, 23,0 persent vir "ander" nuwe konstruksies en 12,7 persent vir 

die konstruksie van ~oongeboue. 

Die inkomstebronne vir transaksies in kapitaalgoedere of vir die toe

voeging tot bates kan in twee kategoriee geklassifiseer word, naamlfk 

1) Die statistiek vervat in tabel 2 asook in tabelle 3 en 4 bevat be
sonderhede van stedelike plaaslike cwerhede en ook van 'n aantal 
plaaslikE owerhede wat as landelik of buite-stedelik geklassifiseer 
word, soos die Beheerkomitees van Kleinhoewegebiede in die Oranje
Vrystaat, die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestede
like gebiede, die Natalse Ko~missie vir Plaaslike Gesondheid (nou • 
bekend as die Raad op □ntwikkeling en Dienste) en die Landelike 
Kleurlinggebied-e. _ Sedert die aanname van die Wet op die Administra
sie van Bantoesake, 1971, is stedelike Bantoeadministrasie uit die 
bevoegdheidsfeer van plaaslike owerhede geneem en na die Bantoesake
administrasierade oorgedra. 
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interne bronne so □ s oorsk□tte op l□pende inkomsterekening en lenings 

vanuit interne kapitaalreserwe- of ontwikkelingsfondse (wentelfondse). 

Tabel 4 gee 'n uiteensetting van die wyse waarop o□rskotte op l □ pende 

rekening ~angewend is. Eksterne inkomstebronne vir die finansiering. 

van kapitaaluitgawes is openba~e effekte, kart-, medium- en langter

lenings en bankvoorskotte. 

Alhoewel stedelike plaaslike □werhede in Suid-Afrika tot 1 n groat mate 

finansieel sel fonderhoudend is en hul finansies vanui t die v□orgaande 

uiteensettin~, op die oog af kerngesond vertoon, agiteer hulle vo□rt

durend dat die ho§r owerheidsvlakke aan hul nuwe addisionele inkomste

bronne moet toeken op grand va~ die feit dat hulle dit in t□ enemende 

mate ~oeilik vind om die dienste en funksies waarvo□r hulle verant

woordelik is, te lewe:i; of op 'n aanvaarde peil te hou. Dit beklem

toon die feit dat finansies nie in isolasie oorweeg kan word nie, maar 

dat dit in s5mehang met, die omvang van, gebrek aan of vlak van diens

lewering oorweeg m□et word. 

3.2.2 L~ndelike en buitestedelike plaaslike owerhede 

Daar bestaan uiteenlopende en eiesoortige re§lings met betrekking tat 

plaaslike bestuur in landelike en buitestedelike gebiede in Suid

Afrika. Hierdie re~lings ~as nodig weens die feit dat die grense van 

munisipaliteite nie noodwendig aaneenskakelend is nie en daar gevalg

lik plaaslike bestuursre§lings vir hierdie buite-munisipale gebiede 

getref ~□ es word. Die re~lings wat in elk van die vier provinsies aan

getref word, word hieronder aangestip. 

3.2.2.1 Afdelingsrade van die Kaapprovinsie 

Die geografiese gebied van die Kaapprovinsie is verdeel in afdelings.· 

Vir elkeen van hierdie afdelings waarvan daar tans 87 bestaan, is 

daar 'n afdelingsraad ingestel. 'n Afdelingsraad tree as plaaslike 

owerheid op binne sy regsgebied met uitsluiting van munisipaliteite 

wat binne sy regsgebied gele~ mag wees. 'n Afdelingsraad is hoofsaak

lik v~rantwoordelik vir paaie~ gesondheid- en ander gemeenskapsdienste~ 

Die raad van 'n afdelingsraad bestaan uit minstens ses blanke lede wat 

vir 'n termyn van 5 jaar verkies word. Behalwe die verkose lede is 

die ]..anddros v'an die distrik waarin die kant□□r van die afdelingsraad 
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gelee is ex officio lid van die raad met uitsondering van die afde

lingsraad van die Kaap, waarvan die kantoor in Kaapstad gesetel is, 

welke raad slegs uit verkose lede bestaan. 

Die samestelling, bevoegdhede, funksies en inkomstebronne van afde

lingsrade is vervat in die Ordonnansie op Afdelingsrade, 1976. Ten 

einde sy werksaamhede te verrig stel 'n afdelingsraad die nodige per

s□neellede aan. 

Om voorsiening te maak vir pla·aslike bestuursreelings in gebiede binne 

afdelingsraaddistrikte waar daar 'n bevolkingskonsentrasie ontstaan as 

gevolg van stedelike ontwikkeling bepaal die Ordonnansie cp Afdelings

rade, 1976, dat sodanige gebiede as "plaaslike gebiede" geproklameer 

kan word. In sodanige "plaaslike gebiede111 ) kan die afdelingsraad dan 

gemeenskapsdienste soos watervoorsiening, vuilgoed- en nagvuilverwyder

ing aan die bewoners lewer. 'n Afdelingsraad kan vir so 'n plaaslike 

gebied 'n komitee saamstel waarin twee plaaslike bewoners gekoopteer 

kan word. Hierdie komitee sal dan namens die afdelingsraad die plaas

like dienslewering binne die betrokke plaaslike gebied kan administreer. 

Afdelingsrade kan beskou word as die enigste werklik suiwer nie-stede

like of landelike plaaslike owerhede in Suid-Afrika omdat, in teenstel

ling met die ander provinsies, alle landelike gebiede in die Kaappro

vinsie binne die regsgebied van een of ander afdelingsraad ressorteer. 

3.2.2.2 Transvaalse Raad vir die □ntw~kkeling van 
Buitestedelike Gebiede 

Die provinsiale raad van Transvaal het in 1943 aie Ordonnansie tat 

die Instelling van 'n Gesondheidsraad vir Buitestedelike Gebiede aan

geneem waarkragtens die Gesondheidsraad vir Buitestedelike Gebiede tot 

stand gekom het. In 1966 is die naam van hierdie Raad deur middel van 

'n wysigingsordonnansie verander na die Transvaalse Raad vir die Ont

wikkeling van Buitestedelike Gebied~. Die Raad se samestelling en 

werksaamhede is vervat in die Ordonnans~e op die Transvaalse Raad vir 

die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, 1943. 

1) Volgens die Vereniging van Afdelingsraadsekretarisse ~an Kaapland 
se Afdelingsraad Jaarboek 1974 was daar gedurende 1973 in totaal 
84 plaaslike gebiede in die regsgebiede van afdelingsrade. 
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Die Raad. se regsgebied kan enige deel van die Transvaal wat nie onder 

'n stedelike plaaslike owerheid (stadsraad, dorpsra~d.of geson~heids

komitee) ressorteer nie, insluit. Die verskillende dele van die pra

vinsie wat plaaslike gemeenskapsdienste benodig en wat buitekant die 

grense van stedelike plaaslike owerhede gelee is, kan en word van tyd 

tot tyd by proklamasie deur die Administrateur onder die jurisdiksie 

van die Raad geplaas. 

Die Raad bestaan uit sewe lede wat deur die Administrateur aangestel 

word.l) Ten einde uitvoering te gee aan sy werksaamhede, is die Raad -

bev~eg om die nodige pers□neellede aan te stel. 

Binne die gesagsgebied van rlie Raad bestaan daar gebiede wat betreklik 

dig bevolk is. Die Raad moet hierdie gebiede ontwikkel sodat hulle 

so spoedig doenlik eie munisipale status van verwerf of by bestaande 

munisipaliteite ingelyf kan word. In hierdie digterbevolkte gebiede 

kan plaaslike gebiede afgebaken word en kan vir elke sodanige gebied 

'n plaaslike gebiedskomitee ingestel word. Die lede van hierdie plaas

like gebiedskomitees word aanvanklik deur die Raad met goedkeuring van 

die Administrateur aangestel. Daar word voorsiening gemaak dat die 

komiteelede deur geregistreerde plaaslike kiesers verkies kan word. 

Benewens die ander lede van 'n plaaslike gebiedskomitee dien daar al

tyd 'n lid van die Raad in so 'n komitee. 

Die belangrikste funksies van die Raad is gesondheidsdienste, die bau 

en instandhouding van strate, elektrisiteit- en watervaarsiening, 

rialering, vullisveru1ydering en dorpsbeplanning. 

3.2.2.3 Die Raad en Komitees van Beheer □ or Kleinhoewegebiede 
in die Dranje-Vrystaat 

Die Drdonnansie op Kleinhoewes, 1954, van die Oranje-Vrystaat maak 

vo □rsiening dat die Administrateur 'n gebied wat o □rwegend uit klein

hoewes bestaan as 'n Kleinhoewegebied kan verklaar. Die Administru

teur kan verder kragtens dieselfde ordonnansie 'n Raad van Beheer oar 

1) Die ledetal van die Raad is gedurende 1972 van ses tot sewe iede 
vermeerder kragtens die WysigingsordonnaMsie op die Transvaalse 
Raad vir die □ntwikkeling van Buitestedelike Gebiede, 1972. 
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Kleinhoewegebiede instel bestaande uit vyf lede vir 'n termyn van 

drie jaar aangestel~ Die Raad is 'n instelling om die Adminis~rateur 

met advies te dien o□r die toepassing van die Ordonnansie op Kleinhoe

~, 1954, en om die bevoegdhede vervat in die ordonnansie uit te oefen 

met betrekking tot elke kleinho2wegebied wat nie onder 'n Komitee van 

Beheer ressorteer nie. 

Die Administrateur kan oak kragtens artik~l 27(l)(a) van die Ordonnansie 

op Kleinhoewes, 1954, 1 n Komitee van Beheer in enige kleinhoewegebied 

instel. Sodanige kamitee bestaan uit minstens vyf en hoogstens sewe 

lede en word verkies deur stemgeregtigde kiesers van die kleinhoewe

gebied. Stemreg sowel as komiteelidmaatskap is beperk tot Blankes. 

Elke Komitee van Beheer kan, met goedkeuring van die Administrateur, 

binne sy regsgebied gemeenskapsdienste lewer soos water- en elektrisi

teitsvoorsiening en vullisverwydering en kan ook binne voorgeskrewe 

perke inkomste verkry om hierdie dienste te lewer. 

Kragtens die bepalings van die Wvsigingsordonnansie op Plaaslike Be

stuur~ 1970, kan !n kleinhoewegebied onder die beheer van Komitee van 

Beheer □ or kleinhoewegebiede in 'n plaaslike gebied omskep word en 

kan vir die plaaslike gebied 1 n Plaaslike Raad verkies word. Plaas

like Rade waarvan daar alreeds twee in die Oranje-Vrystaat ingestel 

is, word as stedelike plaislike owerhede geklassifiseer.1) 

3.2.2.4 Natalse Raad op Ontwikkelina en Dienste 

Kragtens die Ordannansie op die Komrnissie vir Plaaslike Gesondheid, 

1941, is voorsiening gemaak vir die instelling van 'n Kommissie vir 

Plaaslike G~sondheid in Natal. Die naam van hierdie kommissie is ge

durende 1974 kragtens die Drdonnansie op die Benaming van die Raad 

op Ontwikkeling·en Dienste verander en staan tans bekend as die Raad 

op Ontwikkeling en Dienste. Die Raad bestaan uit drie lede wat deur 

die Administrateur vir vyf jaar aangestel word. Die regsgebied VBQ die 
~ 

Raad bestaan uit gebiede buite die regsgebiede van stedelike plaaslike 

owerhede wat deur die Administrateur by proklamasie as Ontwikkelingsge

biede of Gekontr□leerdE Gebi?de aan die Raad opgedra word. Ontwikkel-· 

1) Kyk tabel 1 in die verband. 
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ingsgebiede is gebiede waarin daar behoefte aan munisipale dienste 

is. In sodanige gebiede kan die Raad dan eiendomsbelasting hef ten 

einde die benodigd~ dienste te kan lewer. Die ingesetenes van Ontwik-

. kelingsgebiede kan 1 n adviesraad of -ko~itee instel om as skakel tus

sen die ingesetenes en die Raad op te tree. 

'n Gekontroleerde Gebied is hoofsa~klik plattelands van aard en die 

funksies van die Raad in hierdie gebiede is van 'n t□ esighou~ende aard. 

Die Raad op Ontwikkeling en Dienste se funksies en bevoegdhede is ver- -

vat in parlementswette en provinsiale ordonnansies. Die Raad is by 

magte om werknemers aan te stel om die uitvoerende- en administratiewe 

werksaamhede, in opdrag van die Raad, te verrig. 

3.2.2.5 Funksies en bevoegdhede 

Betreffende die. funksies en bevoegdhede van land2like en buitestede

like plaaslike owerhede moet in gedagte gehou word dat die gebiede 

onder die jurisdiksie van hierdie owerhede breedweg in twee kategoriee 

ingedeel word: 

gebiede van 'n stedelike aard waar die bewoners behoefte het aan 

die tipiese gemeenskapsdienste wat deur stedelike plaaslike ower

hede gelewer word soos ·strate, vullisverwydering, watervoorsiening 

en beheer □ or ontwikkeling; en, 

gebiede wat suiwEr landelik van aard is, waar die .bew□ners yl ver

sprei is en hoofsaaklik van die landbou vir 'n bestaan afhanklik 

is en waar daar nie besondere behoefte bestaan aan munisipale of. 

gemeenskapsdienste nie. 

Gemeenskappe wat binne die eerste kategorie ressorteer, word wat 

plaaslike owerhede betref bedien deur die onderskeie instellings wat 

in die vier provinsies in die lewe geroep is, te wete die afdelin~s-
\ 

rade in die Kaapprovinsie, die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling 

van Buitestedelike Gebiede, die Raad op Ontwikkeling en Di~nste in 

Natal en die Raad en Komitees van Beheer □or Kleinhoewegebiede in die 

Oranje-Vrystaat. In hierdie gebiede verrig gemelde plaaslike owerhede 

breedweg dieselfde soort funksies as wat stedelike plaaslike owerhede 

verrig. 
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Aangesien slegs die Kaapprovinsie geografies volledig bedien word deur 

landelike plaaslike owerhede, te wete die afdelingsrade~ is die omstan

dighede anders wat betref gebiede binne die tweede kateg□rie (suiwer 

landelike gebiede). In die ander drie provinsies is die landelike 

plaaslike owerhede hoofsaaklik gemoeid met en verantwoordelik vir ge

biede wat binne die eerste kafeg□rie (Semi-verstedelik) ress□rteer. 

Die implikasie hiervan is dat, met _uitsondering van die Kaapprovinsie, 

die ho~r owerhede (provinsiale owerhede en/of se~trale awerh~id) ver

antwoordelik is vir 'n verskeidenheid van plaaslike dienste in groct 

dele van die landelike gebied van Suid-Afrika. 1) Om dit te illustreer,

word hieronder 'n. uiteensetting gegee van 'n geselekteerde groep funk

sieG met 'n verklaring van welke owerheid daarvoor verantw□ordelik is 

in die suiwer landelike gebiede in die verskillende provinsies van Suid
. 2) 

Afrika. 

Paaie 
Gesondheid 
Sanitasie 

Funksie 

Inspeksie van vo2dsel 
Uitroei van ongediertes 
Begraafplase 
Plesieroorde 
Padbeligting 
□op ruimtes en parke 
Onderverdelings en dorpe 
Uitspannings 
Beheer oar oorlaite 

Verduideliking 

Afd. = Afdelingsraad 
Prov.= Provinsiale bwerheid 
Sentr. = Sentrale owerheid 

Kaap-
provinsie 

Afd. 
Afd. 
Afd. 
Afd. 
Afd. 
Afd. 
Afd. 
Afd. 
Afd. 

Afd. & Prov. 
Afd. 
Afd. 

Natal Oranje- Trans-
Vrystaat vaal 

Prov. Prov. Prov. 
Sentr. Sentr. Sentr. 
Sentr. Sentr. Sentr. 
Sentr. Sentr. Sentr. 
Prov. Prov. Prov. 
Prov. Prov. 
Prov. Pro\/. Prov. 
Prov. Prov. Prov. 

Prov. Prov. Prov. 
Prov. Prov. Prov. 
Sen tr. Sentr. Sentr. 

1) In die verband wys die Vereniging van Afdelingsrade van die Kaappro
vinsie in sy Memorandum oar die buitestedelike en landelike plaas
like bestuurstelsels in die vier provinsies van die Republiek, 1964, 
pp. 19 en 20 daarop dat daar gedurende die periode deur die memoran
dum gedek 2 843 400 persone in die Transvaal, 748 926 persone in 
die Dranje-Vrystaat en 1 355 338 persone in Natal woonagtig was wat 
nie onder die beheer van een of ander vorm van plaaslike owerheid 
geressorteer het nie. Terwyl 100 persent van die bevolking van die 
Kaapprovinsie, uitgesonderd die Transkei, dus onder die beheer van 
plaaslike owerhede geressorteer het, was die ooreenstemmende persen
tasies vir die ander provinsies soos volg; Transvaal (55 persent); 
Oranje-Vrystaat (46 persent) en Natal (41 persent), (uitgesonderd 
Zoeloeland, die huidige Kwazulu). 

2) Ibid., pp·. 28 an 29. 
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3.2.2.6 Finansies 

Weens die feit dat die inkomste en die uitgawe van die landelike en 

buitestedelike plaaslike owerhede in die Transvaal, Natal en die 

Oranje-Vrystaat in tabel 2 saamgevat is, toon tabel 5 slegs 'n uiteen

setting van die lopende inkomste en uitgawe van die afdelingsrade in 

die Kaapprovinsie. 

Vanuit die gegewens vervat in tabel 5 blyk dit dat afdelingsrade tot 

'n grater mate deur die sentrale en provinsiale owerheid gesubsidieer 

word as wat die. geval by stedelike plaaslike owerhede is. 

3.3 Beheer □ or plaaslike owerhede 

Soos reeds voorheen verklaar, bring die ondergeskikte status van plaas

like owerhede in die owerheidshierargie mee dat die hoer owerhede be

heer uitoefen oar hul bevoegdhede en werksaamhede. Beheer wat oar 

plaaslike owerhede uitgeoefen word, word vervolgens uiteengesit. 

3.3.1 Beheer oar bestaansreg 

Die Parlement het die inherente soewereine bevoegdheid om wetgewing 

te maak □or plaaslike bestuursaangeleenthede en kan gevolglik oak 

kragtens wetgewing die st~lsel van plaaslike bestuur in beginsel of 

voorkorns verander. Die Parlement het tot dusver nie die stelsel van 

plaaslike bestuur vir Blankes verander nie, maar het wel vir die daar

stelling van plaaslike bestuur vir die Bantoe-, Kleurling- en Indier-

bevolkingsgroepe van tyd tot tyd wetgewing gemaak. 

Daar is reeds aangeto□n dat die stelsel van plaaslike bestuur in Suid

Afrika onder die direkte beheer van die onderskeie provinsiale rade 

staan. Dit het·meegebring dat die vier provinsiale rade 'n reeks or~ 

donnansies aangeneem het om plaaslike bestuur binne die gebiede onder 

hulle beheer te reel en te orden. Die gebruiklike prosedure was ow. 

van tyd tot tyd 'n algemene "plaaslike bestuursordonnansie" of "omni

bus-ordonnansie" uit te vaardig waarin onder andere die verskillende 
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s□orte plaaslike owerhede, die skepping van plaaslike owerhede en die 

funksionering (instelling van rade, verkiesings, finansiering, perso

neelvoorsiening en die bevoegdheid om verordeninge uit te vaardig) van 

plaaslike owerhede bepaal word. Daarbenewens het die provinsiale rade, 

waar nodig, oak ordonnansies □ or besondere en spesifieke plaaslike 

bestuursaspekte aangeneern. 

3.3.2 Beheer □ or wetgewing 

Die verordeninge wat plaaslike owerhede uitvaardig, is die rnanifesta

sie van beleidbepaling op die plaaslike vlak. Hierdie verordeninge 

moet deur die Adrninistrateur van die betrokke provinsies goedgekeur 

word alvorens dit regskrag het. Die Adrninistrateur van 'n provinsiale 

owerheid is 'n verteenwoordiger van die sentrale owerheid en die goed

keuring van die verordeninge van plaaslike owerhede deur horn is ge

volglik 'n metode waarvolgens die sentrele owerh2id beheer uitoefen □or 

die wetgewende bevoegdheid van plaaslike □werhede. 

Alle provinsiale ordonnansies en gevolglik oak die wat spesifiek op 

plaaslike owerhede betrekking het, moet deur die Staatspresident goed

gekeur word. Die manifestasie hiervan is dat die uitbreiding of in

korting van die bevoegdheid van plaaslike owerhede, deur middel van 

provinsiale ordonnansies, plaasvind met en na die spesifieke goedkeur

ing deur die sentrale owerheid. 

3.3.3 Beheer □ or finansies 

Plaaslike owerhede is onderhewig aan verskillende soorte finansiele 

beheer, die belangrikste waarvan die volgende is: 

(i) Alle plaaslike owerhede w~d kragtens provinsiale ordonnansie 

verplig om jaarliks 'n begroting van verwagte inkomste en uit

gawe op te stel. 

(ii) Alle plaaslike owerhede is verplig om volgens die bepalings 

van die verskillende ptovinsiale ordonnansies behoorlik reken

ing te hou van alle finansi§le transaksies. Plaaslike owerhede 

moet dus behoorlik boekhou van alle rekeninge en hierdie reken

inge is onderhewig aan periodieke eksterne ouditering. 
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(iii) In al die provinsies is die belastingbronne van plaaslike ower

hede by ordonnansie voorgeskryf. Plaaslike owerhede moet oak 

goedkeuring van die Administrateur verkry vir die.vasstelling 

van die tariewe wat,hulle op die lewering van goedere en dienste 

van voorneme is om te hef. 

(iv) Die leningsbevoegdhede van plaaslike owerhede in elke provin

sie is onderhewig aan bepalings en voorskrifte soos vervat in 

ordonnansies. In die bree skryf hierdie ordonnansies die prose

dure voor wat gevalg moet word wanneer lenings aangegaan word. 

In al die provinsies moet 1 n plaaslike owerheid die goedkeuring 

van die Administrateur verkry om 'n lening aan te gaan. 

(v) Die sentrale owerheid oefen oak beheer uit □or die leningsbe

voegdhede van plaaslike owerhede deur middel van die bepaling 

dat goedkeuring van die Minister van Finansies verkry moet 

word in alle gevalle waar die kapitaaluitbreidingsprogram van 

'n plaaslike □werheid die bedrag van Rl DOD ODO in 'n bepaalde 

boekjaar sal oorskry. Hierdie sentrale beheer oar die kapitaal

programme van plaaslike owerhede is nodig om ewewig in die lands

ekon□mie te behou en te verseker. 

(vi) Plaaslike owerhede kry subsidies en oordragbetalings van die 

sentrale owerheid en provinsiale owerhede vir die plaaslike 

lewering van bepaalde nasi□nale of landswye dienste, soos by

voorbeeld gesondheidsdienste en behuising, en vir die vo□rsien

ing van bepaalde ander dienste soos die bou en instandhouding 

van sleutelpaaie en -strate en die verskaffing van openbare 

biblioteekdie1iate. Vir die jaar 1972 het subsidies en oordrag

betalings 4 1 4 persent van die t □ tale lopende inkomste van ste

delike plaaslike owerhede bedra. Ofskoon hierdie inkomstebro·nne 

(subsidies en oordragbetalings) 'n klein persentasie van die 

totale inkomste van stedelike plaaslike owerhede bedra, kan dit 

slegs op bepaalde wyses vir gespesifiseerde en spesifieke doel

eindeo aangewend word. 

(vii) Ander subsidies wat plaaslike owerhede kry, is onder andera di~ 

inkomste uit verkeers- en ander boetes wat deur die sentrale 

owerheid aan plaaslike owerhede afgestaan word; die vrystelling 

wat plaaslike owerhede geniet ten opsigte van inkomstebelasting, 

oordraggelde, se~lregte, belasting op skenkings en hereregte, 
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en die vrystelling van belasting op brandstof wat gebruik word 
. . ct· t l) v1.r passas1.ersvervoer 1.ens_e. 

(viii) Bepaalde plaaslike owerhede ontvang oak tans 'n gedeelte van 

die eiendomsbelasting op staatseiendom by tuyse van 'n subsidie 

van die sentrale owerheid alhoewel die eiendom volgens die be

palings van die Wet op Vrydom van Belasting van Staatseiendom, 

1931, en die Wet op Belastings op Spoorwegeiendom, 1959, vryge

stel i3 van eiendomsbelasting. 2) 

(ix) Die verpligte ouditering van die rekeninge van plaaslike ower

hede deur bevoegde ouditeurs (in die meeste gevalle personeel

lede van die provinsiale ouditeur) en dieter tafellegging 

van ouditverslae in die betrokke provinsiale raad, is •n vereis

te in elke provinsie. Oudit van rekeninge is daarop gemik om 

die rekenkundige korrektheid van plaaslike finansies na te gaan 

en te verseker. 

3.3.4 Beheer □ or personeellede 

Alhoewel plaaslike owerhede 'n ho§ mate van outonomie en vryheid van 

optrede geniet by die aanstelling: ontslag en diensvoorwaardes van hul 

personeellede oefen die ho~r owerhede tog beheer uit □or 'n wye reeks 

personeelaangeleenthede van plaaslike owerhede. Hierdie ~eheer wissel 

van 'n regstreekse tot onregstreekse aard. 

Kragtens die Volksgezondheidswet, 1919, kan die Minister van Gesondheid 

vereis dat 'n plaaslike owerheid 'n medies~ geso~dheidsbeampte en/of 

gesondheidsinspekteur(s) aanstel. Alhoewel sodanige personeel in die 

1) · Cloete,· Munisipale Regering en Administrasie in Suid~Afrika, p. 129. 

2) Kragtens par. 16 van Republiek van Suid-Afrika, Witskrif oar die 
verslae van die Komitee van Dndersock insake die Finansi§le Verhou
dinqs tussen die sentrale re erin die rovinsies en plaaslike be
sture (Die Borckenhagenverslae, W.P.C. - '71, Die Staatsdrukker, 
Pretoria, 1970-71, het die Regering besluit om, volgens neergeleg
de formule, 'n gedeelte van die eiendomsbelasting betaalbaar op 
staatseiendom te betaal aan die onderskeie plaaslike owerhede wat 
daarvoor sou kwalifiseer. Kyk oak Cloete, Munisipale Regering en 
Administrasie in Suid-Afrika, p. 127. 
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diens van 'n plaaslike owerheid staan moet hulle aanstelling, ontslag 

en emolumente deur die betrokke Minister goedgekeur word. Beheer □or 

die gesondheidspersoneel van plaaslike owerhede spruit voort uit die 

feit dat plaaslike owerhede gesondheidsdienste op 'n agentskapsgrond

slag namens die sentrale owerheid verrig en dat uitgawes, met inbe

grip van salarisse, ten volle of gedeeltelik deur die sentrale ower

heid gesubsidieer word. 

Ingevolge die bepalings van provinsiale ordonnansies word plaaslike 

owerhede gemagtig om werknemers aan te stel om die plaaslike administra

sie voort te sit; die diensvoorwaardes van die personeel te bepaal; 

om verordeninge oar personeelaangeleenthede te maak en om pensioenske

mas vir hulle werknemers in te stel. 

Behalwe bogemelde algemene bepalings is daar oak in provinsiale ordon

nansies spesifieke bepalings oar bepaalae personeellede van plaaslike 

owerhede. Daar word bepaal dat stedelike plaaslike owerhede 'n hoof

amptenaar moet aanstel wat die Stadsklerk van so 'n plaaslike owerheid 

sal wees. Die aanstelling, ontslag en besoldiging van 'n Stadsklerk 

is onderhewig aan die goedk~uring van die Administrateur van die be

trokke provinsiale owerheid. Hierdie beheer spruit voort uit die be

sondere pligte en verantwoordelikhede wat op die bekle~r van die pos 

van Stadsklerk rus en is daarop gemik om horn as hoofamptenaar te vry

waar van viktimisasie in die uitvoering van sy pligte soos aan horn in 

provinsiale ordonnansies opgedra. 

Plaaslike owerhede is oak onderhewig aan die bepalings van 'n verskei

denheid van parlementswette wat verpligtinge 11 ~p alle werkgewers. 

Die Dngevallewet, 1941, maak voorsiening vir vergoeding aan werknemers 

wat as gevolg van werksongelukke onbevoeg vir werk raak of wat beseer 

is; die Werkloosheidsversekeringswet, 1966, waarkragtens werkgewers 

bydraes aan die Werkloosheidsversekeringsfonds vir bepaalde kategoriee 

van hulle werknemers moet betaal ten einde voorsiening te maak vir gel

delike bystand indien sulke persone werkloos mag raak; die Wet op Vak

leerlinge, 1944, waarkragtens voorsiening gemaak word vir·die opleiding 

van vakleerlinge vir erkende ambagte, en die Wet op Nywerheidsver~oening, 

1956, waarkragtens bepaal word dat werkgewers van plaaslike owerhede, 

weens die aard van die noodsaaklike dienste wat hulle lewer, verbied 

is om te staak. Die laasgenoemde wet bepaal oak dat geskille wat tus-
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sen die plaaslike □werhede as werkgewer~ en hul werknemers mag □nt

staan onderw□rpe aan verpligte arbitrasie is. 

3.3.5 Beheer □or daaglikse werkverrigting 

Die beheer deur die sentrale crwerheid en die provinsiale □werhede □or 

.die daaglikse werkverrigting van pl,aaslike owerhede kan op verskillen

de maniere geskied en hang saam met die omstandighede en aang.eleentheid 

watter sprake kom. 

In alle gevalle waar 4 n plaaslike owerheid versuim om verpligtinge na 

te kom en werksaamhede te verrlg soos in parlementswette en/of pr□-

vinsiale ord□nnansies neergel~ 1 het die sentrale □werheid en/of die 

provinsiale owerhede die bev□ egdheid om die plaaslike owerheid te 

dwing om die betrokke werk te verrig, of om die werk te laat uitvoer, 

6f self uit te voer en die koste daarvan van die betrokke plaaslikc 

owerheid te verhaal. 

In 'n verskeidenheid van gevalle is die beslissings van plaaslike 

□werhede onderworpe aan die hersieningsbevoegdheid van 'n Minister 

en/of Administrateur. In bepaalde gevalle kan 'n perso□n wat ver□nt

reg voel c□r die optrede van 'n plaaslike □werheid horn ber□ ep op die 

betrokke Minister of Administrateur wie die bevoegdheid het om die 

beslissing of optrede van die betrokke plaaslike owerheid na □nder

soek ter syde te stel. 1) 

Die sentrale owerheid en/of pr3vinsiale □werhede het die bevoegdheid 

om deur middel van ondersoeke, navrae en inspeksies, enige aangeleent

heid binne die funksionele tBrrein van 'n plaaslike owerheid, in die 

algemeen of spesifiek, na te gaan en om na aanleiding van so 'n □ nder

soek die nodige stappe te doen en maatreels te tref. 

3.4 R □ l en plek van die Kleurlingbevolkingsgr□ ep 

'n Belangrike kenmerk van die plaaslike owerhede, -rade en -komitee~ 

1) Kyk in die verband na bepalings vervat in onder andere die V□ lks
getondheidswet, 1919 en die Slumswet, 1934. 
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beskryf in vorige rubriek is dat daar besondere reelings getref is om 

aan ingesetenes volg~ns wetlike voorskrif deelname en verteenwoordiging 

aan die verrigtinge en werksaamhede van die gemelde ~.a.Rsie~ te ver

leen. Hierdie deelname en verteenwoordiging was en is steeds op enkele 

uitsonderings na, beperk tot pers□ne behorende tot die Blanke bevolk

ingsgr □ ep ondanks die feit dat die plaaslike owerhede jurisdiksie uit-
........:-- ' 

oefen oar alle bevolkingsgroepe, met inbegrip van Kleurlinge, wat 

hulle binne die geografiese regsgebiede van sodanige plaaslike owerhede 

bevind. 

Stemreg van die Kleurlingbevolkingsgr□ ep op plaaslike bestuursvlak is 

in die vier provinsies verskillend. In die Kaapprovinsie het Kleur

linge tot 1972 op dieselfde grondslag as Blankes stemreg op plaaslike 

bestuursvlak gehad. 

Tat 1972 kon enige persoon in die Kaappr~vinsie as munisipale kieser 

geregistreer word indien so 'n persoon minstens 21 jaar oud en die 

eienaar en/of okkupeerder van belasbare eiendom bokant 'n bepaalde 

waarde was. 1) Soortgelyke vaarwaardes was neergele ten opsigte van 

stemreg vir afdelingsrade kragtens die bepalings van die Drdonnansie 

op Afdelingsrade, 1952. Kragtens die voorgernelde stemregkralifikasies 

wat tot 1972 in die Kaapprovinsie van krag was, het lede van die Kleur

lingbevolkingsgroep oak vir stemreg op plaaslike bestuursvlak gekwali

fiseer, en het die name van alle geregistreerde kiesers, Blankes sowel 

as Kleurlinge, op dieselfde kieserslys verskyn. Met die aanname van 

die Wysiqinosordonnansie op Kiesers van Plaaslike Owerhede, 19?1, wat 

in Januarie 1972 in die Kaapprovinsie van krag g~word het, is die ver

eistes vir munisipale- en afdelingsraadstemreg, soos hierbo aangestip, 

ingrypend verander deur die bepaling dat parlementere stemreg in die 

taekoms as vereiste ook op rnunisipale en afdelingsraadvlak sal geld. 

Die effek van hierdie bepaling was dat lede van die Kleurlingbevolkings-
1 

groep, op 'n enkele uitsondering na, nie meer vir stemreg op munisipale 

en afdelingsraadsvlak in die Kaapprovinsie kwalifiseer nie omdat hulle 

kragtens die bepalings van die Wet tot Konsolidasie van die Kieswette, 

1946, nie as parlement6re kiesers kan registreer nie. Di~ uitsondering 

op hierdie nuwe reeling is dat 'n lid van die Kleurlingbevolkingsgroep 

wie se naam op 1 Oktober 1971 op die kieserslys van 'n munisipalitelt 

1) Art. 21 van Pr □vinsie die Kaap die Goeie Hoop, Munisioale Drdonnan
sie, 1951. 
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of afdelingsraad verskyn het hierdie stemreg bly behou het, t~nsy 

sodanige persoon ingevolge die regulasies uitgevaardig kragt~ns die 

Drdonnansie op Plaaslike Owerhede (Ontwikkeling volgens Gemeenskap, 

1963, geregtig is om ingeskryf te word as 'n kieser vir 'n bestuurs

komitee ingevolge die betrokke ordonnansie ingestel. 

In Natal kon 'n lid van die Kleurlingbevolkingsgroep tot en met die in

werkingtreding van die Wet op Afsonderlike Verteenwoordiging van Kiesers, 

1951, wat in 1956 van krag geword het munisipale stemreg verwerf mits 

·die persoon aan die ander stemregkwalifikasies voldoen het. Net soos 

in die Kaapprovinsie was daar in Natal tot 1956 geen □.nderskeid tussen 

Blankes en Kleurlinge gemaak nie. Omdat Kleurlinge egter nie sedert 

1956 kragtens die bepalings van die Wet op die Afsonderlike Verieenwoor

diging van Kiesers, 1951, vir parlementere stemreg kwalifiseer nie kon 

hulle gevolglik nie aan hierdie vereiste vir muni~ipale stemreg voldoen 

nie en kan geen Kleurling as nuwe munisipale kieser registreer nie. 

Die uitsondering op hierdie re~l is vir Kleurlinge wie se name op 

1 Julie 1924 op die kieserslys van 'n munisipaliteit in Natal verskyn 

het. Sodanige persone het, mits hulle aan die ander stemregkwalifika

sies bly voldoen, hul aldus verwerfde munisipale stemreg bly behou. 

In die Transvaal en die Dranje-Vrystaat daare~teen het lede van die 

Kleurlingbevolkingsgroep nog in geen stadium sternreg op plaaslike be

stuursvlak kon verwerf nie. 

Verteenwoordiging en raadlidmaatskap vir die Kleurlingebevolkings~ 

groep op plaaslike bestuursvlak is in elk van die vier provinsies uit

eenlopend van aard. In die Kaapprovinsie kon Kl~urlinge as kandidate 

benoem en as raadslede in munisipaliteite sowel as afdelingsrade ver

kies word mits hulle as kiesers geregistreer was en belasbare eiendom 

ter waarde van Rl 000 in die geval van rnunisipaliteite besit of bewoon 

het en belasbare eiendom ter waarde van Rl ODO in die geval van afde

lingsrade besit het. 1) Volgens beskikbare gegewens2) was daar sedert 

Uniewording in 1910 agt plaaslike owerhede in die Kaapprovinsie waar 

Kleurlinge as kandidate genomineer is in verkiesings, te wete in die 

1) Ibid., art. 30 en Provinsie die Kaap die Goeie Hoop, Ordonnansie 
op Afdelingsrade, 1952, art. 29. 

2) Verslag v~n die Ther□n-kommissie, par. 16.73. 
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munisipaliteite van Bellville, Goodwood, Kaapstad, Kimberley, Paarl, 

Port Elizabeth en Sim□nstad en die afdelingsraad van .die Kaap._ Geno

mineerde Kleurlingkandidat~ was slegs in ses van die bogemelde agt 

plaaslike owerhede suksesvol om tot die onderskeie rade verkies te 

word. Die totale getal en tydperk van lidmaatskap van die betrokke 

Kleurlingraadslede was soos volg: 

Munisipaliteit van Goodwo□d (1954-1971) - 7 Raadslede 

Munisipaliteit van Kaapstad (1904-1972) - 16 Raadslede 

Munisipaliteit van Kimberley (1960-1972) - 5 Raadslede 

Munisipaliteit van Port Elizabeth (1942-1947) - 2 Raadslede 

Munisipaliteit van Simonstad (1947-1968) - 1 Raadslid 

Afdelingsraad van die Kaap (1939-1974) - 3 Raadslede 

Alhoewel Kleurlinge in bepaalde gevalle sedert 1972 die stemreg wat 

hulle op plaaslike bestuursvlak in die Kaapprovinsie besit het behGU 

het kan sodanige persone nie meer as kandidate genomineer of as raads

lede verkies word nie aangesien dit sedert daardie datum vereis word 

dat alle kandidate kragtens die bepalings van die W2t tot Konsolida

sie van die Kieswette, 1946, as parlemsnt~re kies2rs mo2t k□n re

gistreer. Kragtens hierdie bepaling kwalifiseer Kleurlingpersone nie 

om as kandidate genomineer te word nie. 

Wat Natal betref kan geen bewyse verkry word dat Kleurlinge OQit as 

kandidat~ genomineer of as raadslede op plaaslike bestuursvlak verkies 

is nie. 

Weens die feit dat Kleurlinge nooit in die Oranje-Vrystaat en Transvaal 

stemreg op plaaslike bestuursvlak besit het nie, kon hulle gevolglik 

oak nie as kandidate gen□mineer of as raadslede verkies word nie. 

Gedurende die jare na 1948 met die bewindsaanvaarding van die Nasiona-. 

le Party in Suid-Afrika het 'n bepaalde staatkundige ontwikkelingspa

troon vir die Kleurlingbevolking~groep ontplo□ i en is daar binne hier

die patroon oak besondere re.e:J.f ngs op die gebied van plaasl ike bestuur . fV, 
getref welke reelings s)atJt~r vasgele is. Die effek van hi er die 

re~lings was dat die Kleurlingbevolkingegroep deelname aan en verteen-. 

woordiging op eiesoortige plaaslik.e bestuursinstellings wat vir hLille 

geskep is kon verkry, terwyl die de,elname wat hulle in die Kaapprovin

sie op plaaslike bestuursvlak gehad het hulle mett2rtyd ontneem is. 
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4.0 DWERHEIDSINSTELLINGS VIR DIE KLEURLINGBEVOLKINGSGROEP 

4.1 Verteenwoordigende Kleurlingraad 

Die Verteenw□ ordigende Kleurlingra~d is kragtens die Wet op die Ver

teenwoordigende K,l!=!_urlingraad,()._9-~6~'i ingestel en ~ragtens P!'R\sJ_EUD.asie 

~7 _)!_~IJ_2- __ A __ p_giJ.=(g~~)pp 1 Juli9Sl9~--~J deur.die_ S_ta __ at$pr_esid~nt io _ cl_ie 
.,,,,_ , __ ' -- -

lewe geroep. 
- "~--- -'----·' - - -

Die Verteenwoordigende Kleurlingraad be!"taan ui t ,§£J:.ede wie <ll=fU<t6 

lid van die KJE:?L!t: __ lJ!Jgt:l~vp_l __ kingsgroep moet wees en waarvan ~Q __ Jt§,.u~r0~J; .. e~m~ -~--c;:_:_-.- c-_....:_..,--:c:---____:_:-:·'--=---;::::__ -- - - - --- ------ - -- - - - ~ 

geregti~_de -~leu~li11gkieser_s __ in_ enkellid-kiesafdelings verkies_ 1T19et 

word. Die qorJ~___lyw~ncle"_~""□----,Jede van die Raad word ~eur die __ Stai:l.tspre

sident be~gem.en aangestel. Sowel verkose ~n benoemde lede dien vir 

'n am~stermyn van vyf jaar. Die Verteenwoordigende ½leurlingraad het 
-.:~-==--=-- .---:: ---

~~skr ew..e, .. w.e~ggJJ1~r1i::lg_, _____ r __ aa_dplege__nc:te_en _ 9i t V'J er end2_ funk ei es en be_vq_~gd-

hede □or aangeleenthede rakende die Kleuriingbevol~ingsgroep. 
- •• __,._. __ ,---- -- ------ - r'• - • • • 

4.le) Wetqewende bevoegdhede 

Die Raad besit wetgewende bevoegdhede met betrekking tot finansies, 
-- ---

plaaslike be~tuur, onderwys, gemeenskapswelsyn, landelike gebiede en 
----~~~---· - < •,:,.__;;-...::c:-__c --••- -• (•._- ~• _• __ ..,,.~- ___ -_-__ ~-•h• • - --•- :-:•.~- --

nederset:t.in,gs_ \fir Kleurlinge, lal]_dbou asook enige ander aangeleenthede 

w~t ----die_S_t~~-t~p~-~sident van tyi-tot tyd mag ~e·p~~i. 1r" Die wetge~ende 
-.. ,_,_... _ • .________._ • __ :::._~....:_· ~, =---~'J ;:- • :. _ _:__ - .• • 

bevoegdhede van die Raad is onderhewig san die vqlgead~beheermaatreijls 
~--- _- . --- - _·-·-

en ~ §!!]_er kirrgs: 

alle wetsontwerpe moet vo □r indiening in die Raad goetjge~eur word 
-~---~-~---.--=--~-~------::--:--• • ••- •-- •• L • 

deur die ~~f!_ister. '!an K1:eur~ing:! R__ehobot~-:- _en Namabetrekkinge na 

o □rlegpleging met die Minister y_an _Finan;3ies en waar _nCJg__ig die Pro-· 
~--==--·~--: ~::_~_-_-:::__:_=.. -

vinsiale Administrateurs; 
'--·- --- . . . -

die Raad se wetgewende bevo~gdhede is van krag en van toepassing 

••• 11 vir saver _c;!Jt __ Kleurl~r1_gg__l:J_e __ tr_eJ11 ; 
2

) .,_ ____________ " - . . . 

'n wet van die Raad het regskrag __ sle_gp vir saver en so lank_ di t nie 

' 
1) Art. 17( 6) ( a) en 21 van die Wet op die Verteenwoordigende Kleur-

lingraad, 1964 • 

2) Ibid.; art. 17(6)(a) en 2i{l). 
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met 'n ltlet van d_i}iLJ'J:3_r.,JgmE!n=·t-,1,n,_s_~£.Y9J-~ .. nig;
1

)en · 

wetsontwerpe van die Raad rnoet deur die Staatspresident _gog,d_ge~eµr ---:-°2)~~c~-~~-----'·-• "' __ ,. ··~e..a -~' ~~cec,· -- ---~-
WOr d voordat dit regskrag het. · 
'-----

Wat die wetgewende bevoegdhede van die Raad □ or plaaslike bestuur be

tref, kan gemeld word da,t die Raad gedurende die tydperk van sy bestaan 

van 1969 tot en met 1977 nag geen wetscntwerpe oar hierdie terrein 

oorweeg of daaro□r wetgewing aangeneem het nie. 

~ 

4.1~2} Raadplegende bevoegdhede 
\. ,, 

Die Verteenwoordigende Kleurlingraad het oak raadplegende bev□ egdhede 

en is bevoeg om: 

op versoek die Regering _ te a_.:i_Y,i.§eer in verband met alle sake raken-
---~,-__ ,-_,..,..._,,,,.-_;_,:e:: ______ " -~-- - ·.- •_·_:: ___ -'-'"_-~--~,~~-=:.·.-:c_•- -.- •,,::""",..,_;:._ ,_,,,_ .... 

de die ekonomiese, maatskaplike, apvoedkundige en staatkundige be-

lange van die Kleurlingbevolking van die Republiek; 
<= =~-~--=:....... _·- ..... ,_-:.·, =-=--.:-= ::·,~_,, -'.':-~ '-:,··c'. 

. .. 
by die Regering ~=~~b~vel_i_ngs te doen in verband met alle aangeleent-

hede rakende die ekon□miese, maatskaplike, opvoedkundige en poli

tieke belange van die Kleurlingbevolking van die Republiek; 
,,.........~-_'--":__ --_:_:-::::- ~~ - - -- - ---- - . 

. '() - by die Regering 2,~np_f:y.e}::i._f}g!:> t,e ~gen. in verband met e,!l.!£t~:c.£E!elan-
\. /' 

ning wat na _ d_ie_ mening van die R_aad ber!=!ken is. om _die beste bela_nge .. ~:_· .. -·· . .. 

va~ .9.en1:1~rnd~ __ b§!\f□,~-~~ng .t~_ bevorder; en. 

in die algemeen te dien as 'n skakel en 'n middel vir kontak en be

raadslagi11g tussen die Reger~g .Ce~ -genoemde •-b~volking. 3)° 
,·· . - - -:- ·-~--~- --,-· - - - .· ---: . - --~ -- -. 

Die Ui tvo erei1de 8-estuur ... v.er_r_ig_, met die ujj;_sond_er_ing van die ui l_v_a§r-
. - : ,-- - - -_ 

diging van wetgewing, die werksaamhede van die Raad wanneer die Raad 

nie--i~ ~-s-i t,ting is ~ie. 4) Vir hi::rdie doel word daarvoor voorsiening 
t~- ·- - ,.- ---,--,--

gemaak dat lede van die Uitvoerende Bestuur regstree~se toegang tot '. - .' _-_ - --=--=~'~-=~ ~ - ~-----·_,_:: __ -_ -

en_ige Mi_ni_st_er sal he deur bemiddeling _ van die Minister van Kleurling-, -- .. ,-~. -~. , .. . ) . . . ·•. ·- . . . 

Rehoboth- en Namabetrekkinge. 5 Hiervolgens is die Uitvoerende Bestuur 

1) Ibid., art. 25. 

_2) Ibid., art. 23. 
3) Ibid., art. 20. 

l+) Ibid., art. 17(6)(a). 

5) Ibid., art. 20( 3). 
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die gemagtigde instansie om namens die Raad op te tree en skakeling 

moontlik te maak met enige Minister. 

Die Verteenwoordigende Kleurlingraad oefen sy raadplegende funksies 

hoofsaaklik ui t deur middel van die neem _ var;i .. _ b_esluite .Qpr rnosies~inge-
~.a.':t-.-~--•-•--~~'---"'..----·"·--< ·---,,_- --- - ·- --• - -- -- ___ J - -

dien deur van sy raadslede. Die resultate op die mosies aanvaar deur 
.,__-.,.~_:; --~~-~-/.:::.'.:_,~,::,~.~ .:.:--::"'_____:__,._:.__;;,._'::~-:_:;,:_;:;_ -. ·:::-....:,•. ::.:-.~~""'1:' ~.!~r _LI~_;. 

die Raad word normaalweg in die daaropvolgende jaar by wyse van 'n 

"Vorderingsverslag □or Raadsbesluite" by die aanvang van die sitting 

aan die Raad ~oorgell. 

4.1.3 Uitvoerende bevoegdhede 

Die ui tvoerende funksies en bevoegdhede van die VerteenwoordigenqJ? 

K leurlingraad is gesetel !n '!1 U~ t_voerend~_ ~_§!_S~U_lJ:rn_l!Jat_),.li tc-y,Y_LJ,_~~q_e van 
We=::_.:,~~..,..•,,~~~,::>;,_,_.,,_..,... ~- ,_H •,•--,.fi.~:~• -.,.r.,,; •:~-~-~ ~~ ___ -~•--- • •--• ____ Oc --,----•-- ---...'.~-- __ -~-·- I,\_--'.,-~-

d i e Raad bestaan. Die voorsittef van die Uitvoerende Bestuur word deur 

die Staatspresident aangewys terwyl die ander: _vi_g.r_ tecte deur die Raad 
...__._, .... t,C~~~;~,~-- /.~•.'CS:..-.C'~--'-L_,~ _ _!._,_,,:. _,_ ___ ,.:;>-1:1_,, __ ....<. 

vanui t e~e geled§,,l::E. V~}'.,1,~§ word. Die vyf lede van die Ui tvoerende 

Bestuur het, soos die lede van die Raad, 'n ampstermyn van JLK-L_jl3.i:lf""'°""~ 

Die l~J~SJ~~d~.,_lLE!§.:.tJJur,, verrig die wer:ksac;m,h.;2;._yll.D .. J~J.-s.:-Ba§Q-.t.1;1'.WYl 

die Raad n ~1;_lLL~J."'"ti!D9~-ls .J::t ie ,,,.,.be halwe ,-. i IJ, R□xe.:r;r~~,-.gJJ.~-=-~!Jt0I9~=y~r_i 
wette betref. Elke lid van die Uitv~erende Bestuur behartig een of 
~_.-·'"·~:tc:G+f;I...-.C .... ~ 

meer van die portefeuljes waaroor die Raad wetgewende bevoegdhede het. 
~~;J'-~,l,!:.:",ls . ..,. 

Die lede van die Uitvoerende Bestuur behartig die volgende aangeleent

hede~ te wete: 

finansies; 1) 

plaaslike bestuur; 

onderwys; 

gemeenskapswelsyn en pensioene; 

landelike gebiede, nedersettings en landbou; 2) en 

die ander aangeleenthede wat die Staatspresident van tyd tot tyd 

by proklamasie in die Staatskoerant mag bepaal. 

1) Die Voorsitter van die Uitvoerende Bestuur moet die portefeulje 
finansies behartig. Kyk Ibid., art. 17(6)(b). 

2) Landbouaangeleenthede is op 17 Julie 1973 kragtens proklamasie 
deur die Staatspresident bygevoeg. 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



56 

Die Minister van Kleurling-, Rehoboth- e:i Namabetrekkinge en die Ad

ministrateurs van die onderskeie provinsiale owerhede kan enige van 

die uitvoerende bevoegdhede wat kragtens wet, ordonnansie of regula

sie onder hulle jurisdiksie ressorteer en wat op die bevoegdheidster

reine van die Raad betrekking het, delegeer aan die Voorsitter of an

der verantwoordelike lid van die Uitvoerende Bestuur. 1) Soos verder 

aangetoon sal word, het die onderskeie Administrateurs en die Minister 

bepaalde en spesifieke bevoegdhede wat hulle kragtens provinsiale or
donnansies e~ regulasies met betrekking tot raadplegende-, bestuurs

en buurtsakekomitees besit, met die verloop van tyd gedelegeer aan 

die lid van die Uitvoerende Bestuur belas met plaaslike bestuur. Ins

gelyks het die Minister oak bepaalde bevoegdhede aDn horn verleen krag

tens die Wet op Landelike Kleurlin3gebiede, 1963, met betrekking tot 

advies- en bestuursrade, gedelegeer aan die lid van die Uitvoerende 

Bestuur bela~ met landelike gebiede. 

4.2 Administrasie van Kleurlingsake 

Met die totstandkoming van die Verteenwoordigende Kleurlingraad op 

1 Juni~j_; die -destydse Departement van Kleu~i:i.~g_s_ai;.; ontbind in 
E!~ - ■ .Ilk - t.AliiiA • ·~ ~=$'".,,.,.,-~. - -- IWti I 

die plek waarvan 'n Departsment van Kleurlingbetrekkinge en 'n Ad-/ 
~,...,_~&,~I P ?• ,'~lftl ia •- ~Ill ... - j .-~ -- -- ....... 

rni.nistr_asi~ __ va12 ... ,!-(.:.,~1;,Ur,!i::_g~~ggt~l _is. Die skakelfunksies en be-

paalde beheerfunksies v□n die Departement van Kleurlingsake asook aan

geleenthede rakencie 'Suidwes-Afr ika is opgedra aan die Departement van 

Kleurlingbetrekkinge terwyl die Administrasie van Kleurlingsake inge

stel is om as die administratiewe orgaan van die Verteemmordigende 

Kleurlingraad op te t.ree. 

Die Administrasie van ½leurlingsake se organisat□ries2 struktuur2) is 

saamgestel in- □oreenstemming met die wetgewende- en uitvoerende be-· 

voegdheid3terreine wat kragtens artik,P-1 17( 6)( c) van die Wet op die 

Vert2enl.J.!□□rdigende l"lleurU.ngraadG) aan respektiewelik die Verteen

woordigende Kleurlingraad en die Uitvoerende Bestuur van die Raad toe

geken is. Organisatories is die Administrasie soos volg saamgestel: 

1) Wet co die Vertaenwo□r~ger.de Kleurlingread, 1964, art. 17(6)(c). 

2) Die organisatoriese struktuur van die A~ministraaie van Kleur
lingsak2 word diagrammaties aang~toon in Diagram 1. 
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DIAGRAM 1 

ADMINISTRASIE VAN KLEIJRLINGSAKE - OORHOOFSE STRUKTUUR •) 

I MINISTER 

1 VERTEENWOllRDIGENDE KLEURLINGRAAD :-----------------------....... 1-, 

~ Sekretariaat van Raad I 

I UITVOERENDE BESTUUR 

,--•-•---~•-•-•---•------y-•••••-••----•---•----r••-~-----------~---~------, I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 

DEPARTEMENT VAN 
KLEURLING-, 

REHOBOTH- EN 
NAMABETR EKK INGE 

I I I I I I l : l l _KOMMISSARIS 11--------------------------------. 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 

Oirektnraat 
van Onderwye 

I I I 

Direktoraat van 
Gemeenskapswelsyn 

en Penaioene 

--Direktoraat 
van Lendelike 
Gebiede en 

Nedersettinga 

D1rektoraat 
van Plaaalike 

Bestuur Tak Finansiea, 
Geboue en 
Voorrade 

•) Gereproduseer. u1t Republiek van Suid-Afrika, Verela ·van die Kommiasie _van Ondercmek na aan eleenthede 
RP 38/1976, Die Staatadrukker, Pretoria, 1976-;-p. 

I 
Tak 

Personeel en 
Hulpdienate 

Streekorganisasie: 
Beaufort-Wes 
Bellville 
BloemfGntein 
Durban 
Dos-Landen 
George 
Johannesburg 
Kimberley 
?art-Elizabeth 
Springbok 
Upington 
Worcester 
Wynberg (Keap) 

.., 

u, 
-.,J 
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'n Direktoraat van Onderwys; 

'n Direktoraat van Gemeenskapswelsyn en pensioene; 

'n Direktoraat van Landelike Gebiede, Nedersettings en Landbou; 

'n Direktoraat van Plaaslike Bestuur; 

'n Afdeling vir Finansies en Hulpdienste; en, 

gedesentraliseerde streekkantor~. 

Die hoofamptenaar van die Administrasie is die Kommissaris van KleLlr

lingsake. Die verskillende direktorate skakel elk direk met die lid 

van die Uitvoerende Bestuur belas met die spesifieke bevoegdheidster

rein maar skakeling met die Uitv□ erende Bestuur moet deur die Kommis

saris gekanaliseer word. Die verskillende direktorate is gev□lglik nie 

direk aan die lede van die Uitvoerende Bestuur verantwoordelik nie, 

maar wel aan die Kommissaris van Kleurlingsake en deur horn aan die 

Uitvoerende Bestuur. 

Soos aangetoon op die funksionelediagram van die Direktorate Lande

like Gebiede en Plaaslike Hestuur, 1) is die doelstelling van die Direk

toraat van Plaaslike Bestuur om die ontwikkeling van die Kleurlingbe

volkingsgroep op die terrein van plaa~like bestuur te bevorder. Die 

funksies van die Direktoraat kan breedweg soos volg gestel word: 

die verlening van advies aan die provinsiale owerhede in verband 

met aangeleenthede rakende plaaslike bestuur; 

die uitoefening van beuoegdhede met betrekking tot plaaslike be

stuursaangeleenthede deur die pr□vinsiale owerhede gedelegeer; en 

die beheer □or onafhanklike plaaslike owerhede vir die Kleurling

bevolkingsgroep. 

Die doelstelling van die Oirektoraat van Landelike Gebiede, Nedersettings 

en Landbou is om die bestendiging van Kleurlinge in landelike gebiede 

(gebiede deur die Staatspresident geproklameer kragtens die bepalings 

van die Wet op Landelike Kleurlinggebiede, 1963) te bevorder. Ten 

1) Die funksies van die Direktorate van Landelike Gebiede En Neder
settings en van Plaaslike 8Estuur word diagrammaties aangetoon in 
Diagram 2. 
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DIAGRAM 2 

ADMINISTRASIE VAN KLEURLINGSAKE - DIREKTORATE VAN LANDELIKE GEBIEDE EN NEDERSETTING5 EN VAN PLAASLIKE BE5TUUR•) 

.--------------------------------+: l Adjunk-kamm.issaris j 

OIREKTORAAT VAN LANDELIKE GEBIEDE 
EN NEDCllSETT INGS 

DOEL: Om die beatendiging van Kleurlinge in landelike 
geblede te bevarder. 

F"UNKSIES: 
1. Vestlglng van Kleurll~ge in landellke gebiede.' 
2. Adminiatraaie en antwikkeling vRn land~llke ge

biede. 
). Landbau-tegniP.se veraorging vnn gebiede. 

---------------,--·-----------

I 
llrDE!. !rJG Gfl □rJDOf.SIT EN 

f'lrJAr,Sl£LE HULP 
DOEL: Om Kleurling~ ln landelike 

gebiedc te vestig. 
F"UNKS!ES: 
1. Dl~ inlywlng van elendomme as 

landellke gebled~ en die ves
tl.gin.g van KleurUrige aldesr. 

2. Verlentng vf.ln f1nansUHe hulp 
aan'indiwiduel~ 1nste~s!es. 

I 
SEl~SIE 

GRONDBES!l 

F"UNKSIE: l 

I 

--·---·-
SEKSIE 

FlNANSlfLE HULP 
FUNKSIE: 2 

I l Asaintent"-kornmieearia j 

ArDELING ADMINISTRASIE EN 
ONTlillKKELING 

DOEL: Orn gebi~dR te admlnlstreer 
en te antwikkel. 

FUNKSJES: 
1. Die dbeltreffende adm1n1atrasie 

van gebierJe met behulp van Advies/ 
Beetuursrode. 

2. Die bevordering van die ontw1k
kel1ng v~n,gebiede. 

SEKSIE 
ADM IN I ST flA5IE 

FUI\IKSJE: l 

SEKSIE ] 
ONTlilIKKELINCi 

. F.UNKS IE: 2 

I 
DIREKTORAAT VAN PLAASLIKE BESTUUR 

DOEL: Om die ontwikkeling van die Kleurling op die 
gebied van plaaslike bestuur te bevorder. 

F"UNKSIES: 
1. Verlening van advies aan die pravins1ale ower

hede in verband met aangeleenthede rakende 
plaaslike bestuur. 

2. Uitoefen1ng v~n gedelegeerde bevoegd~ede deLlr 
die provinsiale o~erhede taegestaan 1.v.m. aan
geleenthede rakende plaasl1ke bestuur. 

3. Behear oar nn~fhankllke plonol1ko bonturu vlr 
Kleurl1nge. 

AfDELING TEGNIESE DIENSTE 

D□EL: Om geb1ede landbautegnies 
te versarg. , 

F"UNKSIES: 

1. Landbau-teg'niese beplannl,ng van 
gebiede. 

2. Verekeffing van voorligt1ng. 
3. Taesig oar landbau-tegniese aan

geleenthede. 

Gereproduseer ult Republ1ek van Suid-Afrika, VerslRo van die Komm1ss1e van Onderaoek na aangeleenthede rakende die Kleurl1ngbevolk1ngsgroep, 
RP 38/1976, Die Staatsdrukker, Pretoria, 19761 p."""3~9. 

U1 
\.0 
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einde hierdie doelstelling te verwesenlik, is die funksies van hierdie 

Direktoraat die yolgende: 

die vestiging van Kleurlinge in landelike gebiede; 

die administrasie en ontwikkeling van landelike gebiede; en 

landbou-tegniese versorging van gebiede. 

Die administrasie en ontwikkeling van landelike gebiede ressorteer 

onder die Afdeling Administrasie en Ontwikkeling vah die Direktoraat 

van Landelike Gebiede, Nedersettings en Landbou. Hierdie afdeling is 

belangrik aangesien dit belas is met die volgende funksies: 

die doeltreffende administrasie van landelike gebiede met behulp 

van advies- en bestuursrade; en, 

die bevordering van die ontwikkeling van landelike gebiede. 

Vanuit die v□orgaande beskrywing blyk dit dat die Administrasie van 

Kleurlingsake bepaalde en omsktewe funksies het ten opsigte van plaas-
- / I 

like bestuursreelings en -aangeleenthede vir die Kleurlingbevolkings-

groep. Daar is egter ook bepaalde funksies wat binne die bevoegdheids

terrsin van die Verteenwoordigende Kleurlingraad ~esa□rteer, maar wat 

nie aan die Administrasie oorgedra is nie. 1) Hierby kan oak gevoe~ 

word die feit dat wat plaaslike bestuur betref die Verteenwoordigen~e 

Kleurlingraad tot datum nog geen wetgewing aangeneem het nie en dat 

die Direktoraat 0an Plaaslike 8estuur tot dusver slegs 'n nominale ad

viserende rol vervul het. 2) 

1) Vergelyk in die verband par. 15.15 en bylae G van die verslag van 
die Ther□n-kommissie. 

2) Ibid., par. 18.58. 
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HOOFSTUK III 

HUIDIGE PLAASLIKE BESTUURSRE~LINGS VIR DIE 

KLEURLIWGBEV0LKINGSGRDEP 

1.0 AGTERGROND EN GRDNDSLAE 

Na die bewindsaanvaarding van die Nasionale Party in 1948 is daar met 

die verloop van tyd, in ooreenstemming met die beleid van afsonderlike 

ontwikkeling van die party, oak wat die Kleurlingbevolkingsgroep betref, 

verskeie statutere maatre~ls op die wetboek gaplaas om hierdie beleid 

te vestig en uit te bou. Kragtens hierdie maatreels is daar voorsiening 

gemaak vir die daarstelling van 'n Verteenwoordigende Kleurlingraad met 

wetgewende, raadplegende en uitvoerende bevoegdhede □ or bepaalde omskre

we aangeleenthede raken~e die Kleurlingbevolkingsgroep, waaronder plaas

like bestuur inbegrepe is. Die skepping van 'n Administrasie van Kleur

lingsake as administratiewe orgaan van die Verteenwoordigende Kleurling

raad; die skepping van raadplegende-, bestuLlrs- en buurtsakekomitees 

in groepsgebiede en die instelling van advies- en bestuursrade in om

skrewe landelike Kleurlinggebiede is ook deal van die beleid. 

In die volgende rubrieke sal 'n uiteensetting gegee word van die agter

grond tot en die huidige plaaslike bestuursreelings vir die Kleurling

bsvolkingsgroep. Omdat hterdie reelings volgens gebiede geskied moet 
" in aanmerking geneem WGrd dat Kleurlinge vir plaaslike bestuursdoelein-

des in drie kategoriee verdeel kan word: 

diegene w□onagtig in "groepsgebiede" .afgebaken kragtens statutere 

bepalings vervat in groepsgebiedewetgewing soos met die verlo□p van 

tyd afgekondig; 

diegene woonagtig in statuter omskrewe landelike Kleurlinggebiede; 

en 

diegene woonagtig in gebiede wat nie as "groepsgebiede" of landelike 

KleurlinggeiJiede afgebaken is nie. 

1.1 Plaaslike bestuur voloens gebiede 

1.1.1 Afbakening van g~oepsgebiede 

Kragtens bepalings ve~vat in die Wet op Groepsoebiede, 1950, is daar 
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voorsiening gemaak vir die afbakening en ontwikkeling van afsonderlike 

grondgebiede vir die okkupasie en/of besit van die Blanke-, Kleurling-, 

Indi~r- en Bantoebevolkingsgraepe. Die verskillende "ciroepsgebiede"l) 

aldus geproklameer en afgebaken sou nag ste8ds integrerende dele van die 

plaaslike owerheidsgebied of -gebiade waarin hulle gele§ is, wees ~n 

sou dus onder die beheer en administrasie van die betrokke plaaslike 

□werheid .ressorteer. Voorts kan die Minister van Binnelandse Sake krag

tens artikel 6 van die genoemde Wet van 1950 met die goedkeuring van die 

Administrateur van die provinsie vir enige "groepsgebied", uitgesonderd 

'n groepsgebied vir die Blanke bevolkingsgroep, by kennisgewing in d\e 

Staatskoerant 'n "bestuursliggaamn vir so 'n gebied instel. Sodanige 

ingestelde ''bestuursliggaam" sou geheel-en-al of hoofsaaklik uit lede 

van die bevolkingsgroep vir wie die groepsgebied ingestel is, kon be

staan. Die bevoegdhede en funksies van so 'n ''bestuursliggaam" sou met 
. 2) 

regulasies voorgeskryf word. 

Alhoawel talle "groepsgebiede" vlr die Kleurlingbevolkingsgroep in die· 

jare na 1950 geproklameer en afgebaken is, is geen."bestuursliggame" in

gestel nie alhoewel diesel fde be:11alings vervat is in Artikel · 25 van die 

Wet _op Groepsgebiede_, 1957, wat ·die Wet van 1950 vervang het. Die 

eerste positiewe stappe in die rigting het slegs gekom in opvolging van 

die aanbevelings van die Ondersoekkomi tee na die Ont1.J.1ikkelinq van Plaas

like Bestuur vir Kleurlinge, wat in 1961 aangestel is. 

1.1.1.1 Bevindinos en aanbevelings van die ondersoekkomitee na die 
ontwikkeling van plaaslike bestuur vir Kleurlinge 

In 1961 het die Minister van Kleurlingsake, Gemeenskapsbou en Behuising 

'n ondersoekkomitee ondar v□orsitterskap van mnr. J.H. Niemand, wat □p 

daardie tydstip voorsitter van die Groepsgebiede-ontwikkelingsraad was, 

aangeste1 3 ) met die opdrag om "ondersoek in te stel na en verslag te 

doen □ or die ontwikkeling van plaaslike bestuur vir Kleurlinge in stede-

1) Kyk par. 3.11 van hoofstuk I vir 'n omskrywing van "groepsgebied". 

2) Cloete, Munisipale Regering en Administrssie in Suid-Afrika, pp. 
182 en 183. 

3) Republiek van Suid-Afrika, D.epartement van Gemeenskapsbou, Verslag 
van D11dersoekkomi teE na die OntLt.rikkeling van PJ aaslike Bestuur vir 
Kleurlinge, Pretoria, 19Gl. In die rubrieke wat hierop volg word 
na hierdie komitee verwys as die Niemand-komitee. 
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like woonbuurtes en ander dorpe. Vir saver dit gedurende sy ondersoek 

nodig geblyk het, moes hy oak aandag skenk aan die aangeleentheid ten 
. t I d" .. 11 l) □ps1g e van n 1ers. 

In die verslag van hierdie Dndersoekkomitee, gedateer 11 Desember 1961, 

word verklaar dat die ondersoek gevoer is "volgens die rigsnoer aange

dui deur Sy Edele die Eerste Minister in sy aankondiging op 7 Desember 

1960 van 'n positiewe ontwikkelingsprogram van die Regering ten opsigte 

van die Kleurlingbevolking". 2 ) 

Die belangrikste bevindings van hierdie ondersoekkomitee was die vol

gende: 

(f9 weens die graad van ontwikkeling van bestaande geproklameerde Kleur

linggroepsgebiede, stemregkwalifikasies en 'n gebrek aan 'n ontwik

kelde vermo~ op die gebied van plaaslike bestuur, is die Kleurling 

nie in staat om op volwaardige wyse plaaslike bestuur □ or ta neem 

nie; 

blanke behere~de plaaslike owerhede moet intens!ewe eandeg aan beide 

die·opleiding van verteenwoordigers sowel as die indiensneming van 

Kleurlingamptenare skenk; 

versnelde ontwikkeling van Kleurlinggroepsgebiede is 'n dringende be-r 

hoefte en tasbare ontwikkeling om groepsgebiede op die weg van die 

ontwikkeling na selfbestuur te plaas is byna totaal afwesig; 

Kleurlinge se opbrengs by wyse van huur is te klein om die versnel

de ontwikkeling in ~ie vorige paragraaf genoem, in hulle groepsge

biede moontlik te maak; 

sowel wat sy bestuursvorme en toekomstige verblyf betref, is die 

Kleurlingbevolkingsgroep aangewese om by die blankes aan t~ pas en 

om 'n totaal nuwe stelsal van plaaslike bestuur vir Kleurlinge las 

van die prcjinsiale administrasie te ontwerp, sal die Kleurling net 

verder verwar en sy administrasie kompliseer; 

1) _!bid., p. 1 

2) Ibid., pp. 1 en 2. 

'\ 
I 
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f 
lendelike Kleurlingdorpe, t~ns onder beheer van die Departement Kleur- \ 

lingsake het nag 'n geweldige agterstand in hulle ontwikkeling op die ) 

pad na plaaslike bestuur; 

i 
weens die ontsaglike taak om indiwiduele gebiede in die Kaapse kom- / 

pleks tot volwaardigheid te ontwikkel sou dit onraadsaam wees om 

die hale kompleks onder 'n enkele bestuur te plaas; 

die Departement van Semeenskapsbou sal die instansie moet wees wat 

die graad ven versnelde ontwikkeling in Kleurlinggroepsgebiede sal 

moet bepaal; 

daar is 'n behoefte aan 'n koordinerende liggaam op hoe "lak om 

versnelde ontwikkeling te koordineer; 

daar is bepaalde Kleurlinggebiede in die Kaap ten opsigte waarvan 

die Kornitee twyfel of ~olle selfstandigheid ooit op die gebied van 

pliaslike bestuur verkry sal kan word weens hulle beperkte grootte 

en ingeslotenheid in groat blanke stadsgebiede - in sulke gevalle 

sal 'n bestuurskomitee miskien die verste wees wat so 'n gebied ten 

opsigte van selfbestuur sou kon ontwikkel; en 

aangesien plaaslike bestuur vir Kleurlinge ingevolge die provinsiale 

stalsel ontwikkel moet word is dit logies dat die Administrateur v3n 

dis betrokke provinsie oorhoofse magte moet uitoefen wat die instel

ling van v□orbereidende liggame sowel as die toewysing van funksies 

aan hulle betref. () \ 
\_:_,/ i 

Die aanbevelings van die Niemand-komitee, vo □rtvloeiend uit bogemelde 

algemene bevindinge, was die v□lgende: 

die nodigheid van versnelde antwikkeling van Kleurlinggroepsgebiede 

deur middei van die uitbreiding van Kleurlinghuiseienaarskap, die 

ontwikkeling van handels- en nywerheidsondernemings en dj_e verskaf

fing van dienste en vervo~rgeriewe; 

die Kleurlingbevolkingsgroep moet afsonderlik en parallel maar op 

dieselfde patroon as die Blanke ten op~igte van plaaslike bestuur 

□htwikkel en enige so 'n stel~el van plaaslike bestuur moet ingestel 

word in ooreenstemming met die bestaande provinsiale stelsel en met 

inagneming van die.bepalings van die Grondwet (Wet 32 van 1961); 

I 

\. 

I 
I 

• I-·. 

1· 
I 

\ 
l 
l 
! 
' ! 

,' 
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die eerste stap in die ontwikkelingsproses van plaaslike bestuur v1r 

die Kleurlingbevolkingsgraep moet wees die instelling van raadplegen

de komitees welke komitees □or omskrewe aangeleenthede geraadpleeg 

sal most word deur die betrokke beherende plaaslike owerhede; 

die volgende en finale voorbereidende stap na selfstandige Kleurling 

plaaslike owerhede is die instelling van bestuurskomitees welke komi

tees, wat beklee moet wees met uitvoerende magte, as volwaardige 

komitees van beherende plaaslike owerhede moet funksioneer; 

die lede van die Kleurlingbevolkingsgroep moet sternreg kan verwerf 

vir die verkiesing van verteenwoordigers op raadplegende- en be

stuurskomitees; en 

'n lid van die Kleurlingbevolkingsgroep in die Kaapprovinsie wat 'n 

stsrngeregtigde vir die verkiesing van raadplegende- en bestuurskomi

tees binne sy eie groepsgebied word, sal nie rneer as 'n kien'\an 

die beherende plaaslike owerheid moet kan kwalifiseer nie. w 
Alhoewel die Niemand-komitee nie eksplisiet enige verklaring gee van 

die wyse waarop, die rne-tode waarvolgens en die gebiede waar selfstandige 

en volwaardige plaaslike □werhede vir die Kleurlingbevolkingsgroep in

gestel sou kan word nie is dit duidelik vanuit die verslag dat die komi

tee so 'n moontlikheid as 'n waarskynlikheid in die toekomstige or.twik

kelinge ·gesien het. Enkele aanhalings uit die verslag van die Komitee 

dien as stawing van voorgemelde: 

& Kleur li nggroepsgeb ie.de, vir saver hu lle on twi k k e ld is, bes taan tans net 

uit behuising waarvan die grootste gedeelte vir lee inkomstegroepe ge

bou is en deur stadsrade verht1ur. word ••• Ten einde hierdie gebiede na 
ekonomies~ selfstandigheid op die gebied van plaaslike bastuur te lei 

sal di t dus nodig wees dat daar aansiehlik in die opsig gevorde·r word. 111) 

"By die Komitee bestaan daar geen twyfel nie dat die Kleurling sorgvul

dige voorbereiding op die weg van plaasliKe bestuur nodig het ••• selfs 

al sou sekere groepsgebiede miskien nooit selfstandigheid kan bereik 
. ..2) n1e ••• 

1) Ibid., p. 32. 

2) Ibid., p. 36. 
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"Die Komitee sien die volgende en finale voorbereidende installing op 

die weg na selfsta~digwording vir die Kleurling in plaaslike bestuur 

as 'n liggaam (bestuurskomitee) wat soos 'n volwaardige komitee van .'n 
beherende plaaslike owerheid m~et funksioneer."l) 

"Wanneer volwaardige selfstandigheid bereik word, geld die normals kwa-

1 .f"k . "2 ) ,,_(j .. \ 
1 1 aS18S ■ • • (r:J 

Die aanbevelings van die Niemand-komitee □or die installing van raadple-

gende- en bestuurskomitees in groepsgebiede afgabaken vir die Kleurling

bevolkingsgroep het gelei tot die aanname van die ~Jysigingswet op Groe..E§_

gebiede, 1962.(f5Ttikels 25 en 25 bis van hierdie wysigingswet het 

v□orsiening da~Tvoor gemaak dat die Minister van Gemeenskapsbou na raad

pleging met die Administrateur van die betrokke provinsie vir enige 

Kleurlinggroepsgebied(e) wat gelee is binne die ragsgebied van 'n plaas

like owerheid, 6f 'n raadplegends- bf 'n bestuurskomitee kan instel of 

afskaf. ([) 

1.1.2 Landelike Kleurlinggebiede ) 

I 
Plaaslike bestuursre§lings vir Kleurlinge in bepaalde omskrewe landelike{ 

gebiede dateer terug tot v□or Uniewording in 1910. 

1 
I 

Kragtens bepalings vervat in die "Mission Stations and Communal Reserves( 

Act", 1909, is daar v□orsiening gem □ ak vir die instslling van bestuurs

rade in tien landelike gebiede wat deur Kleurlinge in Kaapland bewaon \ 

is~· Hierdie bestuursrade het elk uit nege lede bestaan wat almal Kleur

linge kon wees. Drie van die lede is deur die Minister van Binnelandse \ 

Sake benoem terwyl die ander ses lede deur die inwoners van die betrokke \ 
I 

landelike gebied verkies is. Die bestuursrade het wat die lewering van 

dienste betref dieselfde bevoegdheda gehad as dorpsrade en het geres-

sorteer onder die beheer van 'n Administrasie van Landelike Kleurling

gebiede wat deel van die Departement van Binnelandse Sake was. Vanaf 

1 Junie 1959 js die verantwoordelikheid vir Landelike Kleurlinggebiede 

vanaf die Departement van Binnelandse Sake oorgedra aan die Departement 

van Kleurlingsake. 

1) Ibid., p. 38. 

2) Ibid., p. 40. 

i 
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In 1963 is die "Mission Stations and Communal Reserves Act'', 1909, ver

vang deur die Wet op Landelike Kleurlinggebiede, 1963, -en sedertdien 

word alle landelike Kleurlinggebiede wat deur die Staatspresident gepro

klameer is. kragtens die bepalings van hierdie wet geadministreer. In 

alle geproklameerde landelike Kleurlinggebiede kan 6f 'n adviesraad bf 

'n bestuursraad kragtens die bepalings van die voornoemde wet van 1963 

ingestel word. Die beheer □or sodanige rade en die algemene ontwikkel

ing van die betrokke gebiede ressorteer tans onder die Direkto~aat van 

Landelike Gebiede, Nedersettings en LandbouJ wat 'n afdeling van die 

Administrasie van Kleurlingsake is, wat in 1969 as die administratiewe 

orgaan van die Verteenwoordigende Kleurlingraad ingestel is. 

1.1.3 Ander gebiede 

Soos hierbo aangetoon is daar met die verloop ven tyd statut@re voor

siening gemaak vir plaaslike bestuursinstellings vir Kleurlingpersone 

woonagtig in geproklameerde "groepsgebiede" gele§ binne die regsgebied 

van 'n plaaslike owerheid en in omskrewe "landelik~ Kleurlinggebiede". 

Vir Kle~rlingpersone woonagtig buite "groepsgebiede" en/of landalike 

Kleurlinggebiede" is geen besondere plaaslike bestuursre~lings en/of 

-instellings geskep of getref nia, met die gevolg dat Kleurlingpersone 

in hierdie gebiede op een enkele uitsondering na □ or geen direktg deel

name aan plaaslike bestuursaangeleenthede beskik nie. Die uits□ndering 

is in die Kaapprovinsie waar 'n Kleurling wie se naam op 1 0ktober 

1971 op die kieserslys van 'n plaaslike owerheid verskyn het stemreg kon 

bly behou hst onderworpe aan bepaalde voorwaardes. 

2.0 PLAASLIKE BESTUURSRE~LINGS IN GR0EPSGEBIEDE 

2.1 StatutEre grondslae 

Soos reeds verklaar is na aar.leiding van die aanbevelings van die Nie

mand-komitee die Wysiginoswet op Groepsgebiede, 1962, aangeneem waar

kragtens voorsiening gemaak is vir die installing van raadplegende- en 

bastuurskomitees in groepsgebiede afgebaken vir die Kleurlingbev□ lkings

groep1)mits sodanige groepsgebiede binne die regsgebied van 'n plaaslike 

1) Ingevolge die bepalings van di~ provinsiale ordbnMansies en -regula~ 
sies kr8gtens groepsgebiede wetgewing uitgevaardig kan komitees oak 
in en vir groepsgebiede, afgebaken vir die Indi~rbavolkingsgroep, 
ingastel word. 
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owerheid gele§ is. Gepaardgaande hiermee is in die voornoEmde Wet 

van 1962 oak voorsiening daarvoor gemaak dat, o~derhewig aan bepaalde 

bepalings en vereistes, 'n bestuurskomitee met 'n selfstandige plaas

like owerheid vervang kan word. Dieselfde wetsbepali~gs is onveranderd 

opgeneem en vervat in die huidige Wet op Groepsgebiede, 1966, wat die 
I 

Wet van 1962 vervang het wat inderdaad die statut;re grondslag van 

plaaslike bestuursre§lings vir Kleurlinge in groepsgebiede is. 

Die volgende bepalings is vervat in die Wet op Groepsqebiede, 1966, 

met betrekkir.g tot die instelling van raadplegende- en bestuurskomitees: 

"(l) Die Minister1 ) kan, na ragdpleging met die Administrateur, van 

die betr□kke provinsie, by kennisgewing in die Staatskoerant vir enige 

groepsgebied (met uitsondering van 'n groepsgebied vir die blanke 

groep) of enige gedeelte van sodanige groepsgebied, wat gale§ is binne 

die regsgebiej van 'n plaaslike bestuur, of vir enige twee of meer so

danige groepsgebiede of gedeeltes van groepsgebiede (hetsy aangrensend 

al dan nie), of 'n raadp!egende komitee of 'n bestuurskomitee instel 

wat ooreenkomstig regulasie saamgestel word, en kan te eniger tyd, 

op dieselfde wyss, 'n raadplegende komitae of be3tuurskomitee aldua, 

ingestel, afskaf. 

(2) Enige sodanige raadplegende komitee of bestuurskomitee bestaan 

geheel en al uit lede van die groep vir wie sodanige groepsgebied of 

groepsgebiede ingestel is. 

(3)(a) Geen plaaslika bestuur wat regsbevoegdheid uitoefen binne 'n 

gebied waarvoor 'n raRdplegende komitee ingestel is, neem enige besluit 

met betrekking tot 'n aangeleentheid ten opsigte waarvan sodanige komi

tee geraadpleeg mo~t word ingevolge 'n regulasie of 'n opdrag wat 'n 

Administrateur ingevolge 'n regulasie gegee het nie, te~sy hy sodanige 

komitee geraadpleeg het en behoorlike oorweging geskenk het aan enige 

voorstelle of kommentaar wat die komitee wil maak. 

(b) Indian so 'n komitee versuim om sy voorstelle of kommentaar te 

maak binne sewe dae nadat hy veruoek is om dit te doen, of binne die 

verdere tydperk wat die betrokke plaaslike bestuur na goeddunke.toe-

1) Die Minister van Kleurling-, Rehoboth- en Namabetrekkinge. 
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staan, ward daar geag dat die komitee geen voorstelle of kommentaar 

het om te maak nie. 

(4) 'n Bestuurskomitee besit binne die gebied waarvoor hV ingestel 

is die bevoegdhede en is belas met die werksaamhede en pligte van die 

plaaslike bestuur wat regsbevoegdheid ten opsigte van sodanige gebied 

besit, wat by of kragtens regulasie aan horn verleen of opgedra word, en 

oefen sy bevoegdhede uit, verrig sy werksaamhede en voer sy pligte uit 

onder die toesig en beheer van daardie plaaslike bestuur en onderworpe 

aan die voorwdardes wat die Administrateur van die provinsie waarin 

die betrokke gebied gele~ is, bepaal."l) 

Met betrekking tot die installing van plaaslike owerhede in Kleurling

groep~gebiede met bestuurskomitees bepaal die Wet op Groepsgebiede, 

1966, SOOS volg: 

(1) Die Minister kan te eniger tyd 'n komitee aanstel om ondersoek 

in te stel na en verslag te doen □or die wenslikheid daarvan of ander

sins om 'n plaaslike bestuur in te itel vir 'n gebied wat bestaan uit 

'n gebiad waarvoor 'n bestuurskomitee ingavolga artikal 28 ingastal 

is of wat bestaan uit enige twee of meer gebieda (hetsy aangrensend 

al dan nie) waarvoor bestuurskomitees bestaanda uit persona van die

selfde groep aldus ingestel is. 

(2)(a) 'n Ingevolge subartikel (1) aangestelde komitee bestaan uit 

hoogstens tien lede, van wie -

(i) minstens een 'n oersoon moet wees wat deur die Administrateur 

van die betrokke provinsie benaem is; en 

(ii) een 'n persoan maet wees wat deur die plaaslike bestuur of ge

samentlik deur die plaaslike besture wat rsgsbevoegdheid besit in die 

gebied of enige gedeelte van die gebied ten opsigte w~arvan die onder

saek ingestel gaan ward, benoem is: Met dien verstande dat as die 

plaaslik~ bestuur of plaaslike besture, na gelang van die geval, versuim 

am 'n persoon te benoem binne tien dae nadat hy of hulle versoek is om 

dit te doen, die Minister die persoon kan aanstel wat hy goedvind. 

1) Art. 28 van die Wet op Groepsgebiede, 1966. 

I . 
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(3) Indien die Minister, na raadpleging van die betrokke Administre

teur en oorweging van die verslag van die ingevolge subartikel .(1) aan

gestelde komitee, van mening is dat dit wenslik is dat 'n plaaslike 

bestuur ingestel word vir die gebied ten opsigte waarvan die ondersoek 

ingestel is of vir enige gsbied daarbinne, kan hy skriftelik gelas 

dat 'n plaaslike bestuur van 'n tipe deur horn gespesifiseer vir soda

n1ge gebied ingestel word binne die_ tydperk wat hy bepaal, en die be

trokke Administrateur moet dan, ondanks andersluidende wetsbepalings~ 

alle stappe doen of laat doen wat nodig is vir die behoorlike instsl

ling vir daardie gebied, ingevolge die wetsbepalings van krag in sy 

provinsie, van 'n plaaslike bestuur van die tipe aldus gespesifiseer 

asof daer behoorlik voldoen is aan al die voorvereistes vir die instal

ling van so 'n plaaslike bestuur wat die Minister na raadpleging van 

die betrokke Administrateur, bepaal. 

(4) 'n Plaaslike bestuur wat ingevolge subartikel (3) .ingestel is, 

word, ondanks die feit dat die gebied waarvoor dit ingestel is, bestaan 

uit twee of meer gebiede wat nie aangrensend is nie, vir alle doelein

des geag 'n plaaslike bestuur te wees wat behoorlik ingestel is inge

volge die wetsbepalings wat in die betrokke provinsie van krag is. 

(5) (a} Dndanks andersluidende bepalings in hierdie artikel of 

in enige ander wet vervat, kan dia Steatspresident te enige tyd, by 

proklamasie in die Staatskoerant, 'n wetsbepaling met betrekking tot 

of in verband met die vereistes waaraan voldoen moet word ten einde 

'n l1d van 'n plaaslike bestuur (met inbegrip van die raad van 'n muni

sipaliteit in die Provinsie die Kaap.die Goeie Hoop) te word, herr□ep, 

verander, wysig of modifiseer vir sover dit van toepassing is ten □p

sigte van 'n ingevolge subartikel (3) ingestelde plaaslike bestuur."1 ) 

Uit die bepalings van die onderhawige artikels van die wetgewing hier

bo aangestip, blyk dit dat daar voorsiening gemaak word vir 'n pleas

like bestuursontwikkelingspatroon vir die Kleurlingbevolkingsgroep 

woonagtig in groepsgebiede gele§ binne dia regsgebied van 'n plaasllke 

owerheid met die volgende kenmerke: 

1) Ibid., art. 29. 

l. 
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die ontwikkeling van pleaslike bestuur in fases deur middel van 

die skepping van raadplegende komitees in die eerste fase, c;lie 

vervanging van raadplegende kornitees deur bestuurskomitees in die 

tweede fase en die vervanging van bestuurskomitees met selfstandige 

plaaslike owerhede in die derde en finale fase; 

die instelling van 1 n selfstandige plaaslike owerheid vir die Kleur~ 

lingbevolkingsgroep moet vooraf tegaan word deur die aanstelling 

van 'n komitee deur die Minister van Kleurling-, Rehoboth-·en Nama

betrekkinge om ondersoe'k in te stel na en ve:rslag te doen □ or dia 

W8nslikheid, al dan nie, van die instelling van so 'n plaaslike ower

heid; 

die Minister van Kleurling-, Rehoboth- en Namabetre!kinge kan na 

oorw~ging van die verslag van 'n komitee wat die aangeleentheid □n

dersoek het, en na raadpleging met die Administrateur van die pro

vinsiale owerheid binne wie se regsgebied so 'n groepsgebied gelGe 

is, gelas dat 'n selfstandige plaaslike owerhe~d ingestel moet 

word en die Administrateur moet dan al die nodige stappe doen om 
uitvoering hieraan te.laat geskied; 

alhoewel die ontwikkelingspatro□n in fases geskied, is die bestaan 

van 'n raadplegende k □mitee nie 'n v□orvereiste vir die installing 

van 'n bestuurskomitee nie; en. 

aangesien b2ide raajplegende- en bestuurskomitees in groepsgebieue 

ingestel kan word wat binne die regsgebied van 'n plaaslike owerheid 

gele~ is, is die gedeeltelike en volle ontplooiing van dis plaas

like bestuursontwikkelingspatro□n beperk tot geproklameerde groeps-. 

gebiede gele§ binne die regsgebied van 'n'plaaslike owerheid. 

Inagnemende die feit dat plaaslike bestuur kragtens die bepalings van 

artikel 84(l)(f) van die Grondwet (Wet 32 van 1961), aan die onderskeie 

provinsiale owerhede toegeken en opgedra 5.s, moes die vier provinsiale 

rade ordonnansies en regulasies uitvaardig om uitvoering te laat geekied 

aan die bepalings in die wetgewing □ or groepsgebiedB met betrekking tot 

plaaslike bestuursre§lings vir die Kleurlingbevolkingsgroep. Die be

trokke provinsiale ordonnansies in die verband uitgevaardig is die vul

gende :. 

" Kaap~r□vinsie, Drdonnansle op Plaaslike Dwerhed~ (Ontwikkeling volgens 

gemeenskap), 1963; 
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Transvaal, Ordonnanste op Plsaslik e Bestuur (Ui tbrei ding van bevoegd

hede), 1962; 

Dranje-Vrystaat, Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Kleurlinge), 1963; en 

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

tans opgeneem is en vervang is deur die Ordonnansie op Plaaslike Ower

hede, 1974. 

Dia v□ornoemde ordannansies van die Kaappr□vinsie, die Transvaal en 

die Dranje-Vrystaat maak voorsiening vir die instelling van raadplegen

de- en bestuurskomitees en selfstandige plaaslike owerhede in ooreen

stemming met die bepalings vervat in artikels 28 en 29 van die Wet op 

Groepsgebiede, 1966. In Natal daarenteen, is afgewyk van die ontwik

kelingspatroon vasgel@ in die Wet op Groepsgebiede, 1966, in die sin 

dat die ordonnansie vnorsiening maak vir die instelling van buurtsake

komitees en selfstandige plaaslike owerhede. 

Terwyl daar dus in die Kaapprovinsie, dis Transvaal en die Oranje

Vrystaat voorsiening gemaak word vir 'n drie-fase ontwikkelin~ Craad

plegende komitee - bestuurskomitee - selfstandige plaaslika owerheid) 

alhoewel 'n raadplegende kamitee nie 'n voorvereiste vir die instelling 

van 'n bestuurskomitee is nie Lillard daar in Natal voorsiening gemaak 

vir 'n twee-fase ontwikkeling {buurtsakekomitee - selfstandige plaas

like awerheid). 

Die onderhawige provinsiale ordonnansies maak oak verder voorsiening 

vir die volgende: 

'n raadplegende,bestuurs- en buurtsakekomitee bestaan geheel en al 

uit lede van die bevalkingsgroep waonagtig in die groepsgebied 

waarvoor dit ingeitel is; 

die plaaslike awerheid wat regsbevoegdheid uitoefen binne die ge

bied waarvoar 'n raadplegande komitee ingestel is, moet, vaord~t 'n 

beslui t geneem word oar 'n aangeleentheid waaroor sodanige komi t.ee 

kragtens enige regulasie geraadpleeg moet word, sadanige komitee 

raadpleeg en behoorlike narweging skenk aan dia komitee.se vaor

stelle; · 

'n bestuurskomitee besit binne die gebied waarvoor hy ingestel is, 

die bevoegdhede en is belas met die werksaamheds en pligt~ van die 

/ 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



73 

plaaslike owerheid wat regsbevoegdheid ten opsigte van sodanige 

gebied besit, en wat kragtens regulasies aan horn verleen of. 

opgedra word, en oefen sy bevoegdhede uit, verrig sy werksaamhede 

en voer sy pligte uit namens en onder die toesig en beheer van die 

betrokke plaaslike owerheid en onderworpe aan die v□orwaardes wat 

die Administrateur bepaal; en 

die Administrateur van. 'n provinsiale owerheid kan 'n komitee van 

ondersoek instel om ondersoek in te stel na en verslag te doen oar 

die wenslikheid, al dan nie, van die instelling van 'n selfstandige. 

plaaslike owerheid in 'n gebied waarin reeds 'n bestuurskomitee 

f k 
. 1) un s1oneer. 

Ten einde die samestelling, funksionering, aanwysing en verkiesing 

van komiteelede, funksies en bevoegdhede van raadplegende-, bestuurs

en buurtsakekomitees in hul □nderskeie regsgebiede te re§l en te orden 

moes die onderskeie Administr~teurs regulasies uitvaardig. Terwyl 

daar in die Kaapprovinsie ten opsigte van raadplegende komitees2 ) en 

bestuurskomitees 3) kragtens Provinsiale kennisgewings 563/1963 en 

564/1963 van 16 Augustus 1963 en in Neta! ten □psigtc van buurtsake

komitees kragtens Provinsiale kennisgewing 322/1967 van 22 Junie 1967 

standaardregulasies uitgevaardig is, is in die Transvaal en die Dranje

Vrystaat tot 1976 die praktyk gevolg om telkens wanneer 'n raadplegende 
' 4) 

of bestuurskomitee in die lewe geroep is deur middal van Administra-

teurskennisgewing in die Offisi§le Koerant van die provinsie regule

sies af te kondig wat op daardie besondere raadplegende- of bestuurs

komitee van ~oepassing sou wees. Gedurende 1976 is egter in sowel 

die Transvaal en die □ranje-Vrystaat oak standaardregulasies insake· 

1) In die verband besit die onderskeie Administrateurs en die Minis-

( 

ter van Kleurling-, Rehoboth- en Namabetrekkinge konkurrente bevoegd
hede. Die Minister se bevoegdheid om 'n komitee van ondsrsoek in te 
stel is horn ontleen kragtens die bepaling vsrvat in art. 29(1) van 
die Wet op Groepsgebiede,. 1966. 

2) Aan die einde van 1976 was daar gean raadplegende komitees in d~e 
Kaepprovinsie nie aangesien alls raadplegende komitees in bestuurs
komitees omskep is gedurende 1973. 

3) Die Provinsie Kaap die Goeie Hoop se Regulasies insake Bastuursko
mitees vir Kleurlinggroepsgebiede soos afgekondig by provinsiale 
kennisgewing 564/1963 van 16 A~gustus 1963 is van 1977 vervang met 
'n nuwe stel regul~sies, met dieselfde titel en wel kragtens pro
vinsiale kennisgewing 1243/1976 van 23 Desember 1976. 

4) In die Oranje-Vrystaat was daar tot Augustus 1976 nag geen be
stuurskomitees ingestel nie. 
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bestuurskomitP.es afgekondig. 1)@ 
2.2 Raadplegende komitees 

2.2.1 Doelstelling 

Die doelstelling van 'n raadplegende komitee is die bevordering van 

die belange en welsyn van die inwoners van sy gebied en om alle sake 

wat daarop betrekking kan he onder die aandag te bring van die raad van 

die plaaslike owerheid binne wie se regsgebied dit gelee is. 

Die samestelling, funksies en bevoegdhede van raadplegende komitees 

soos van toepassing in die Kaapprovinsie, 

Vrystaat is s □□s uiteengesit in tabel 6. 
. 2) 

oak tabelle 7 en 8 gelees word aangesien 

die Transvaal en die Dranje

In samehang met tabel 6 moet 

hierdie twee tabelle aanstip 

welke bevo~gdhede die Minister van Kleurling-, Rehoboth- en Namabetrek

kinge en die onderskeie Administrateurs met betrekking tot raadplegende 

komitees besit en dsur hulle kragtens artikel 17(6)(c) van die Wet op 

die Verteenwoordioende Kleurlingraad, 1964, aan die lid van die Uit

voerende Bestuur van die Verteenwoordigende Kleurlingraad b8las met 

plaaslike bestuur, gedelegeer is. 

2.2.2 Instelling en samestelling 

V3nuit die gegewens vErvat in tabelle 6, 7 en 8 blyk dit dat die in

stelling van raadplegende komitees berus by die lid van die Uitvoeren

de Bestuur van die Verteenl!loordigende Kleurlingrasd bel3s met plaa:Jlike 
I 

bestuur. Die komiteEs bestaan elk uit vyf lede behorende tot die 

Kleurlingbevolkingsgroep wat deur die lid van die Uitvoerende Bestuur 

1) Kyk in die verband provinsie Trahsvaal, Die instelling van Be
stuurskomitees vir sekere groepsgebiede vir die Kleurlinggroep 
en regulasies betreffende die same~telling van sodanige komitees 
en om vit sake wat d~armee in verband staan voorsiening te maak, · 
soos afgekondig by Administrateurskennisgewing 912 van 4 Augustus 
1976 en provinsie Dranje-Vrystaat, Regulasies betreffende Be
stuurskomitees vir Kleurlinggroepsgebiede, soos afgekondig by . 
Administrateursksnni~gewing 1 van 1976 gedateer 9 Januari~ 1976. 

2) Die gegewens vervat_in tabelle 6, 7 en 8 verteenwoordig die po
sisie met b6trekking tot raadplegende komitees voor hierdie komi
tees in Augustus· 1975 in beide die Transvaal en die Dranjs-Vrystaat 
in bestuurskomitees omskep is. Kyk oak par. 2~2.5 van hierdie 
hoofstuk. 
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van die Verteenwoordigende Kleurlingraad belas met plaaslike bestuur, 

aangestel word vir 'n a~pstermyn van twee jaar. Een van die komitee

lede word deur die raad van die plaaslike owerheid binne wi~ se regs

gebied so 'n komitee se gebied gele~ is, benoem. Een van die komitee

lede word deur die lid van die Ui tvoerende Bestuur van die Verteen

woordigende Kleurlingraad as voorsitter aangewys. 

2.2.3 Funksionering 

Raadplegende komitees vergader minstens een keer per maand vir 'n ge

wone vergadering en die sekretaris van die komitee wat deur die raad 

van die plaaslike owerheid aangewys moet word en wie se aanwysing deur 

die lid van die Uitvoerende Bestuur van die Verteenwoordigende Kleur

lingraad belas met plaaslike bestuur goedgekeuj moet word, rnoet notule 

hou van die verrigtinge van elke komiteevergadering. 

Die sekretaris van 'n raadplegende komitee moet enige voorstel of kom

mentaar van die komitee in verband met e~ige aangeleentheid waaroor 

die komitee deur die raad van die plaaslike owerheid geraadpleeg moet 

word skriftelik eordra aen di2 rsad onder dis hendtBksning van dis vo□~

sitter. 

2.2~4 Bevoegdhede 

Die bevoegdhede van 'n raadplegende komitee1 ) is van 'n raadplegende 

aard en kom daarop neer dat die raad van die plaaslike owerheid, alvo

rens 'n besluit geneem ka11 word oar 'n aangeleentheid wat betrekking 

het op die gebied van die komitee, so 'n komitee daaroor moet raad

pleeg en behoorlike oorweging moet skenk aan die kornmentaar en voor

stelle van die komitee. Terwyl die aangeleentheda waaroor 'n komitee 

geraadpleeg moet word Jn die onderskeie regulasies ornskryf word, is 

die onderskeie ordonnansies eksplisiet betreffende die feit dat raad

pleging moet geskied en dat die komitee binne 'n voorgeskrewe tydperk 

sy voorstellG en/of kommentaar met betrekking tot die aangeleentheid 

aan die raad van die plaaslike owerheid moat oordra. In die verband 

lees die Provinsie die Kaap die Goeie Hoop, Drdonnansie on Plaaslike 

Owarheda (Ontwikkeling volgens Gemeenskap), 1963, soos volg: 

1) Kyk tabel 6, punt 7. 
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"Geen plaaslike □werheid wat regsbevoegdheid uitoefen binne 'n gebied 
waarvoor 'n raadplegende komitee ingestel is, neem enige besluit □or 'n 
aangeleentheid waaroor sodanige komitee ingevolge enige regulasie ge
raadpleeg moat word nie, tensy hy sodanige komitee geraadpleeg het en 
behoorlike oorweging geskenk het aan enige voorstelle wat die komitee 
gadoen het of kommentaar wat hy gelewer het. 

Indien so 'n komitee se voorstelle of kommentaar nie die plaaslike 
owerheid se kantoor bereik binne dertig dae na die datum van die brief 
waarin hy daarom versoek is of binne die verdere tydperk wat die be
trokke plaaslike owerheid na goeddunke toestaan nie, word daar geag 
dat die komitee geen voorstelle wil doen of komrnentaar wil lewer 
nie. 11 U 

Alhoewel 'n raadplegende komitee □ or bep~alde omskrewe aangeleenthede 

geraadpleeg moet word, rus daar benewens die voorskrif dat behoorlike 

oorweging geskenk moet word aan die kommentaar an/of voorstelle van 

die komitee, geen verpligting op dis raad van die plaaslike owerheid 

om in ooreenstemming met die voorstelle en/of kommantaar van die 

komi tee te beslui t em te handel nie. Die regulasies van toepassing 

in die Transvaal en die □ranje-Vrystaat maak daarvoor voorsiening dat 

in die geval waar enige geskil ontstaan of enige aangeleentheid reg

streeks betrekking het op die gebied van die kornitge die Administrateur 

aangaande daardie geskil 'n eindbeslissing kan neem. 

2.2.5 □ntplooiing 

Die instelling van raadplegende komitees het in 1964 'n aanvang geneem. 

In die Kaapprovinsie is van die raadplegande komitees met die verloop 

van tyd in ooreenste_mming met die ontwikkelingspatroon, in bestuurs

komi tees omskep. Gedurende 1973 is alle raadplegende komitees wet op 

daardie tydstip in die Kaapprovinsie ingestel ,~as in bestuurskomitees 

omskep. Gedurende 1973 is nog·tWee raadplegenda komitees·in die 

Dranje-Vrystaat geskep en aan die einde van 1975 was daar in totaal elf 

raadplegende kamitees waarvan sewe in die Transva~l en vier i~ die 

Oranje-Vrystaat ingestel was. Gedurende 1976 is oak hierdie elf raad

plegende komitees in die Transvaal en die Dranje-Vrystaat in bestuurs

komitees omskep. Aan die einde v2n 1976 het daar dus, volgens beskik

bare geg~wens, geen raadplegende komitees bestaan nie. 

1) Provinsie die Kaap die Goeie Hoop, □rdonnansie op Plaaslike □w_g£_
hede ( □ntu1ikkelinq volqer,s Gemeenskap), 1963, art. 3(a) en (b). 
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2.3 Bestuurs- en buurtsakekomitees 

Soos reeds verklaar kan bestuurskornitees ingestel word vir Kleurling

groepsgebiede gele~ binn~ die regsgebied van 'n plaaslike owerheid in 

die Kaapprovinsie, die Transvaal en die Dranje-Vrystaat terwyl buurt

sakekornitees in soortgelyke gebiede in Natal ingestel kan word. 

2.3.l Doelstelling 

Die algemene doelstelling van bestuurs- en buurtsakekomitees is, soos 

in die geval van raadplegende komitees, om die belange en welsyn van 

die inwoners van hul gebiede te bevorder en om alle sake wat daarop 

betrekking het onder die aandag van die raad van die plaaslike owerheid 

binne wie se regsgebied dit funksioneer, te bring. 

Die samestelling, fun~sies en bevoegdhede van bestuurs- en buurtsake

komitees is soos uiteengesit in tabel 9. Tab2lle 10 en 11 moet in 

sarnehang met tabel 9 gelees word aangesien hierdie twee tabelle res

pektiewelik aanstip welke bevoegdhede wat die Minister van Kleurling-~ 

Rehoboth- en Namabetrekkinge en die ondersksie Adm!nistratsurs met be

trekking tot bestuurs- en buurtsakekornitees besit, deur hulle kragtens 

artikel 17(6)(c) van die Wet op die Vertesnwoor~igende Kleurlingraad, 

1964, aan die lid van die Uitvoerende Bestuur van die Verteenwoordigen

de Kleurlingraad belas met plaasliks bestuur gadelegesr is. 

2.3.2 Instelling en samestelling 

In □oreenstemming met dis delsgering van bavoegdheds deur dis Ad~ 

ministrateur berus die instelling van bestuurs- en buurtsakekomitees by 

die lid van dis Uitvoerende Bsstuur van die Verteenwoordigsnde Klsur

lingraad belas m~t plaaslike bestuur. 1 ) 

Dis vyf komiteslsde van 'n eerste bestuurskomitee word dsur dis lid 

van dis Uitvwarsnde Bsstuur van die Verteenwoordigsnde Kleurlingraad 

belas met plaaslike bestuur aangestel terwyl die vyf ko~iteelsde van 

1) Kyk punte (4), (5)~ (6) eh (7) van di~ verklaring tot tabsl 11 
vir die datums waarop die betrokke bevoegdheds gedelegeer is as □□k 
die voorbehoud wat ten opsigte van die ondsrhawige delegasie in 
Natal gestel word. 
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'n eerste buurtsakekomitee deur die Administrateur van die provinsie 

Natal aangestel word. Tweede en daaropvolgende bestuurskomite~s se 

lede word gedeeltelik aangestel en gedeeltelik verkies deur en vanuit 

die stemgeregtigde inwaners van die gebied van die komitee maar daar 

word v□ orsiening gemaak dat die Administrateur, na oorlegpleging met 

die raad van die plaaslike owerheid, kan bepaal dat al die lede ver

kies moet word. Die lede (vyf of sodanige meerdere getal deur die 

Administrateur bepaal) van 'n tweede en daaropv□ lgende buurtsakekomitee 

word deur en vanuit die stemgeregtigde inwoners van die gebied van die 

komitee verkies. Die ampstermyn van komiteelede js twee jaar behalwe 

in die Transvaal waar dit vier jaar is met 'n rotasiestelsel vir buurt

sakekomitees waarvolgens jaarliks 'n verkiesing van lede gehou word. 

In die Kaapprovinsie en die Oranje-Vrystaat wys die lid van die Uit

voerende Bestuur van die Verteenwoordigende Kleurlingraad belas met 

plaaslike bestuur een van die komiteelede aan om as voorsitter van 

'n eerste komitee op te tree vir 'n tydperk van een jaar waarna die 

komiteelede ult eie geledere self 'n Voorsitter verkies. In die Trans

vaal en Natal daarenteen word die voorsitter in alle gevalle deur die 

komiteelede verkies. Terwyl 'n v□orsitter in Transvaal vanuit die ge

ledsre van die komitee verkies mast word hcaf die voorsitter van 'n 

buurtsakekomitee in Natal nie noodwendig 'n lid van die komitee te wees 

nie. In die geval waar 'n nie-komiteelid as voorsitter van 'n buurt

sakekomitee verkies word, is so 'n persoon nie geregtig om tydens komi

teevergaderings te stem nie. 

2.3.3 Stemreg- en komiteelidmaatskapkwalifikasies 

Sowel benoemde en verkose komiteelede moet as kissers geregistreer 

kan word om as led~ van 'n komitee te kan dien. Die stemregkwalifika

sies word in die □ranje-Vrystaat en Transvaal beperk tot Kleurlingper

sone wat minstens 21 jaar en in die Kaapprovinsie en Natal 18 jaar □ud 

is; wat onroerende goed in die gebied van die komitee besit of okku

peer waarvan die waarde minstens R200 in die Transvaal, Rl □O in die 

Dranje-Vrystaat en minstens R500 in Natal bel □op. In Natal en Tran5-

vaal moet 'n voornemende kieser oak die pBrsoonsnommer aan ham of haar 

uitgereik kragtens die Bevolkingsregistrasiewet, 1950, kan verstrek. 

Die verdere diskwalifikasies ~ir komiteelidmaatskap1)is die normale 

1) Kyk in die verband p~nt 10.0 van tabel 9. 
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diskwalifiserende voorwaardes wat op plaaslike owerheidsvlak met be

trekking tot verteenwoordigers neergeli word. 

2.3.4 Funksionering 

Bestuurs- en buurtsakekomitees hou minstens een keer per maand 'n ge

wone vergadering. Gesertifiseerde afskrifte van alle notule van die 

verrigtinge van komiteevergaderings word oorgedra aan die raad van die· 

plaaslike owerheid en indien so vereis, ook aan die Minister v~n Kleur

ling-,' Rehoboth- en Namabetrekkinge en die lid van die Uitvoerende 68-

stuur van die Verteenwoordigende Kleurlingraad belas met plaaslike be

stuur. 

2.3.5 Funksies en bevoegdhede 

Soos in die geval van raadplegende komitees is die bevoegdhede en funk

sies van bestuurs- en buurtsakekomitees van 'n raadplegende aard en 

moet die raad van 'n plaaslike owerheid binne wie ee regsgebied so 'n 

komiteegebied gele§ is, die komitee raadpleeg □ or 'n wye reeks aange

laanthada wat van toepasaing mag wees op die koffiiteegebied. Die raad 

moet paslike oorweging skenk aan die aanbevelings en kom~entaar van 

die komitee alvorens tot 'n besluit oor sodanige aangeleenthede gekom 

word.I) Benewens hierdie raadplegende funksies van bestuurs- en buurt

sakekomitees wat ooreenstem met difu van raadplegende komitees, het be

stuurs- en buurtsakekomitees ook dis bevoegdheid om in hul gebiede in

speksies uit te voer en inligting in te win oar werke en werksaamhede 

van die raad, die toepassing, wysiging of herroeping van raadsveror

deninge, die invordering van inkomste en die bssteding van geld deur 

middel van die begroting beskikbaar gestel. 

Kragt~ns bepalings vervat in die regulasies met betrekking tot be

stuurskomitees in Transvaal en buurtsakekomitees in Natal kan die raad 

van 'n plaaslik~ owerheid, met die insternming van die Administrateur, 

bepaalde en omskrewe addisionele bevoegdhede ~an die komitees deleg8er. 

Dit sluit onder andere □ok in die gaedkeuring van bssteding van gelde 
. 2) 

vir bepaalde omskrawe aangeleenthede. Buurtsakekomitees is voorts 

1) Ibid., punt 7.1. 

2) Ibid., punt 7.3. 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



80 

kragtens die bepalings van artikel 3□6(2)(c) van die provinsie Natal 

se Drdonnansie op Plaaslike Owerhede, 1974, beklee met regspers□ onlik

heid en ewigdurende opv□ lging en kan onder hul naam eisen~ en verwe

rend optree. Voorts is 'n buurtsakekomitee finansieel verantwoordelik 

en aanspreeklik met betrekking tot die magtiging wat hulle mag verleen 

ten opsigte van die besteding van gelde. 1 ) 

In teenstelling met bogemelde bevoegdhede en verantwoordelikhede van 

buurtsakekomitees is bestuurskomitees nie met regspersoonlikheid beklee 

nie en word hulle ook nie statuter gemagtig om besteding van gelde 

goed te keur en verantwoording te aanvaar vir die goedkeuring nie. 

Dit blyk dat aan buurtsakekomitees en bestuurskornitees in Transvaal 

meer uitgebreide en oak besluitnemende bevoegdhede, kragtens regulasie, 

gedelegeer kan word as wat die geval is met betrekking tot bestuurs

komitees in die Kaapp~□vinsie en Dranje-Vrystaat. Die gebrek hieraan 

verhinder nie die raad van 'n plaaslike □werheid om bestuurskomitees 

tot 'n grater mate 'n rol te laat speel in die plaaslike besluitne

mingsproses nie. In die verband meld die verslag van die Theron-kommis

sie SOOS volg: 

"Daar is ••• geen beletsel vir die raad van 'n plaaslike owerheid □~ 
op eie inisiatief meer status of 'n grater effektiewe r □ l aan 'n 
Kleurlingbestuursliggaam toe te deel as wat deur die minimumvoarskrif
te vereis word nie. Dit ken byvoorbeeld op die volgende wyses gedoen 
word: 

(i) Deur die Kleurlingbestuursliggaam □or 'n grater verskeidenheid 
van aangeleenthede te raadpleeg; 
(ii) deur op 'n de fatto-gronslag meer besluitnemingsbevoegdhede oar 
addisionele aangeleenthede aan die betrokke komitee te verleen; en 
(iii) deur meer ag te slaan en reaksie te toon op die aanbevelings 
en kommentaar van die betrokke komitees."2) 

2.3.6 Dntplooiing 

Die instelling van bestuurskomitees het in 1964 'n aanvang geneem ter

wyl die serste buurtsakekomitee gedurende 1971 in Natal ingestel is. 

Soos vroe§r verklaar is alle raadplegende komitees gedurende 1973 in 

1) 

2) 

Provinsie Natal, Standaardregul0sies betreffende Buurtsakekomitees 
(PK 322/1957 van 22 Junie 1967), art •. 630), 65(1), (2) en (6):-

Verslag van die Theron-kommissia, par. 19.68 en 19.69. 
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die Kaapprovinsie en gedurende 1976 in die Ttansvaal en die Oranje

Vrystaat in bestuurskomitees omskep. Aan die einde van 1976 was 

daar in totaal 133 bestuurskomitees en vier buurtsakekomitees in 

Suid Afrika ingestel. Wat die bestuurskomitees betref was 117 in 

die Kaapprovinsie, 11 in die Transvaal en vyf in die Dranje-Vrystaat 

ingestel. 

In die Werking van die bestuurs- en buurtsakekomiteestelsel kan be

paalde positiewe aspekte en knelpunte icsntifiseer word. Hierdie 

positiewe aspekte en knelpunte word terstond bespreek. / 

2.4 

2.4.1 Posi tie!J..!e aspekte / 
i 

Die instelling van raadplegende-, bestuurs- en buurtsakekomitees moet \ 
I 

gesien word as 'n belangrike v□ ort:J~!'J?.~d_ende- of ontwikkelingsfase. waar- / 

in Kleurli_Q_gg~::;i.e::::~§.!<.i?P.PO _di~_ g_eleent_heid_ v_erkry tot deelnams asn en 
1 

verj;e~_nw□ oI'dtgtri_g ___ qp __ i11s~ellings wat betrokke is by plaaslike bestuurs-

aangeleenthede_. 

~Openbare deelname op plaaslike bestuursvlak is inderdaad een van die 

grondslae waarop die bestaansreg van plaaslike bestuursinstellings ge-: 

fundeer kan word. Di t is verder ook so dat dia Kleurlingbevol~_!ngs

groep woonagtig in __ ~~:: _T!~':,~v~al _en d_ie □ranje:-'Jry~~tmet die in
stelling van raadplegende- en bestuurs~omi tees ,,ir die eerste keer in 

die geleentheid _gestel is om deelname aan en verteenw□ordiqing~_gp 

glgi:lS_~~ke bestuursinstellings te verkry.-! 

/'~
1
'\ 'n_JLg_~ber_§.ig~ncl~ fase soos hierbo gestel dien .as 'n belangrike en 

t 

"_,? noodsaaklike voorspel in die 01:_twik__kel_~n_g en skoling van gemeenskaps-

l_eie_r_s _met_ di.13 oog op grgj:_(::lr_y~~-aQtLLJ□_grd..§i_Ukhede in die toekoms en 

strook ook met die huidige bedeling wat geld vir plaaslik~ bestuurs

ontwikkeling vir die Blanke bevolkingsgroep. As voorbaeld kan verwvs 

word na die stelsel van toepassing in die Kaappr □vinsie waar daar 

voorsiening gemaak word dat gehuggies (dorpe in wording) gele~ binne 

afdelingsraadsgebiede aanvanklik as plaaslike gebiede geproklameer kan 
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word met voorsiening dat die afdelingsraad in die gebiede bepaalde 

munisipale dienste kan lewer soos watervoorsianing eri sanit~re- en 

vullisverwyderingsdienste, en dat so 'n plaaslike gebi~d dan op 'n 

later tydstip, wanrieer omstandighede dit regverdig, kragtens die Muni

sipaie □rd□nnansie, 1974, as 'n munisipaliteit, bestuur en verteenwoor

dig deur 'n Dorpsraad, geproklameer kan word. 

Uit 'n burgerlike oogpunt beskou, het ontwikkelingsfases in plaaslike 

bestuur, soos hierbo aangestip, belangrike inherente voordele mits dit 

doel treffend funksioneer en deur die gemeenskap aanvaar word. 0 
Die reit dat komitees oar bepaalde aangeleenthede deur die rade van 

plaaslike owerhede geraadpleeg moet word, 1 ) word deur sommige skrywers 

om die volgende redes as voordelig beskou: 

eAlthough the emphasis at this stage of the devel~pment towards self
administration is on the word "consult", and the council naturally 
makes the final decision (in some ca~es a difference of opinion as to 
what should be referred to the Committee is determined by the Administra
tor), the type of consultation prescribed brings with it two effects, 
one legal and one practical: any decision taken by a council upon a 
matter which should have been refsrrad to the Ccmmitt2c but was not is 
an illegal decision and can be set aside; the resolutions or comments 
of the Committee upon matters referred to it have the opportunity of 
"going on record" and receivihg the consideration of the council."2) 

Wat die verdere bevoegdhede van bsstuurs- en ook buurtsakekomitees be

trej3> word daarop gewys dat: 

11 Thesa are significant rights which enable these statutory bodies ta 
gather relevant information. This must lead to an appreciation and 
understanding of the functions and many ramifications of local govern-

11

. 

ment, hitherto, perhaps for lack of opportunity, in most cases not \ 
fully appreciated and it also enables informed assessment ~nd judge-
ment prior to recommendations being made to the counci1. 11 4J · 

Dit blyk dat di~ komiteestelsel bepaalde knelpunte en vraagstukke bp-

lewer en dat d1· t t · . 11 t. . ld . /C \ ans m.e_ aan_ El_ __ J'! verwag 1.ngs vo ___ o.en nie. (y 

1) Let in die verband op punt 7 van tabel 6 en punt 7.1 van tabel 9. 

2) Evans, Stanley, New Management Committees in Local Government, 
Juta & Co. Ltd., Wynberg, 1969, p. 93~ 

3) Let in die verband op punte 7.2 en 7.3 van tabel 9. 
4) Evans, op~ cit., p. 94. 
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2.4.2 

2.4.2.1 

83 

Knelpunte en vraagstukke 

· :rhl~-L ... ~1';t~1 .• 
LangsarTie-~ tvoerinm en · ontplooiing 

Alhoewel daar vanaf 1962 statuter v□orsiening gemaak is vir die instel

ling van bf raadplegende- bf bestuurskomitees (buurtsakekomitees in 

Natal) is die eerste komitee eers in 1964 ingestel. Gedurende die af

gelope 11 jaar het die totale getal komitees aangegroei tot 'n gro□t

totaal van 137 aan die einde van 1976 waarvan 133 bestuurs- en 4 

buurtsakekomitees is. 

Aan die einde van 1972 was daar 'n totaal van 426 stedelike plaaslike 

owerhede in Suid-Afrika wat Kleurlinginwoners binne· hul grense gehad 

het. 1 ) Dit blyk dat in die 426 stedelike plaaslike owerhede met 

Kleurlinginwoners daar 127 komitees ingestel is. 'n Verdere nege be

stuurskomitees wat in die Kaapprovinsie bestaan, funksioneer binne die 

regsgebiede van afdelingsrade welke rade as landelike plaasnlike ower

hede geklassifiseer word, terwyl daar oak een bestuurskomitee binne die 

regsgebied vaM die Transvaalse Raad vir die 0ntwikkeling van Buiteste

delike Gsbiede ingestel is. Dit blyk verder dat die komiteestelsel 

veral in die stedelike plaaslike owerhede met 'n relatief klein Kleur

linginwonertal nag nie noernenswaardig ontplo□ i is nia. Vergelyk in 

die verband die feit dat slegs 15 komitees (5,2 persent) ingestel is 

in die stedelike plaaslike owerhede met 'n Kleurlinginwonertal tussen 

1 - 1 000 inwoners. In teenstelling hie~rnee is komitees reeds ingestel 

in alle stedelike plaaslike □werhede met meer as 6 000 Kleurlinginwa

ners. 

Die rede vir die afwesigheid van komitees in so !n groat aantal dorpe 

is in all.e waarskynlikheid dri~erlei van aard~')(~ die eerste plek kan 

komitees alleenlik ingestel word in groepsge~geproklameer vir 

okkupasie deur die Kleurlingbevolkingsgroep, welke groepsgebiede gelee 

moet wees binne die regsgebied van 'n plaaslike owerheid. Die prokla

mering vah groepsgebiede is en bly dus 'n voorvereiste vir die instal

ling van komitees. 

1) Kyk in die verband tabel 12 waarin uiteensetting gebied word van 
die grootte van Kleurlinggemeenskappe woonagtig in die regsgebiede 
van stedeliks plaaslike owerhede met bestuurs- of buurtsakekomitees. 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



64 

In die tweede plek is daar die verdaalde oorhoofse beheer oar plaas

like bestuursaangeleenthede rakende die Kleurlingbev6lkingsgro~p. In 

die verband het die Theron-kommissie die volgEnde bevind: 

"'n Basiese knelpunt in die ontplooiing van die plaaslike bestuurs
reelings in Kleurlinggroepsgebiede is die vraagstuk van verdeelde oor
hoofse beheer. Ingevolge artikel 17(6)(a) van die VKR se stigtings
wet soos aangevul deur artikel 15(a) van Wet 52 van 1968, het die \/KR 
inherente jurisdiksie □or alle aangeleenthede rakende plaaslike bestuur 
vir Kleurlinge. Hierdie bevoegdheid gee aan hierdie liggaam egter kon
kurrente en oorvleuelende jurisdiksie oar aangeleenthede wat tradislo
neel en grondwetlik in die geheel deur provinsiale rade beheer wofd. 
Hierdie verdeelde beheer oar die plaaslike bestuursaangeleenthede ra-

_kende die Kleurlingbavolking veroorsaak verwarring aan beide kante en 
'n algemene huiwering en selfs traagheid om op te tree vanweB 'n weder1 
sydse vrees dat op mekaar se terreine oortree sal worct.•ll J 

::ld:: :::::l~~:kv::k~aa~i:i;h:::~::::::s:::i~::i~~ ::: ~::b:~:i::::te \-.. 

volg bevind: 

"Die instansie wat oenskynlik veronderstel was om die aktiveringsfunk
sie te vervul, haamlik die Administrasie van Kleurlingsake onder aan
voering van die Uitvoerende Bestuur van die VKR het nie die nodige 
bevoegdheid daattoe gehad nie, terwyl die instansies wat ingevolge die 
Wet op Groepsgebiede en ander grondwetlike bepalings wel oar die for
mele bevoegdhede beskik, nie op die daadwerklike uitoefening van hier
die funksie ingestel was nie. 

In die praktyk het dit daarop neergekom dat die installing, samestel
ling en funksionering van bestuursliggame vir Kleurlinggroepsgebiede 
deur middel van provinsiale regulasies deur die onderskeie Administra
teurs uitgevaardig, gereal moes word. In sommige gevalle is baie lang
saam gevorder met die uitvaardiging van hierdie regulasies en die aan
vullende werksaamhede verbonde aan die implementering van die stelsel 
deur die verskillende plaaslike owerhede. Die aandeel van die Adminis
trasie van Kleurlingsake was grootliks adviserend van aard, byvoorbeeld 
om aanbevelings te doen ten opslgte van die inst2lling en samestelling 
van bestuursliggarne. Die Administrasie van Kleurlingsake was in hier
die verband aangewese op die welwillende samawerking van die Provinsia
le Administrasies, wat op hulle beurt aangewese ,~as op die welwillende 
sam.ewerking van _die plaaslike owerhede. 11 2) © 

4 2 2 N·. . ··1 . t 11/. 2. • • 1e-essens1e e :s,1ns e. 1ngs 

In gevalle waar 'n komit~gestel is, staan die beherende plaaslike 

owerheid onder die verpU:gt~g-....9m sodanige komitee □or bepaalde en om-
" 

1) Verslag van die Theron-kommissie, par. 19.155. 

2) Ibid., par. 19.156 en 19.157. 

r 

\ 
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' / 
(I 

skrewe aangeleenthede t8 raadpleeg\ Die ~omitees is egter nie-essen-• 1 

sieel in die opsig dat die daagliks~:~%lgeme:me plaas.like bestuurs

handelinge en -prosesse in 'n Kleury?ggroepsgebied uitgevoer kan word 

deur die plaaslike owerheid wat jufisd}ksie □ or so 'n gebied ui taefen,) 

sander dat daar noadwendig 'n ko£i tee i~,stel hoef te wees. ' 
I . : 

< 

2.4.2.3 Lli-tgesii:rtenhe1:0~esl~ tnemingsproses ~ ~lo~. 
- 1 I 

\ 

I 

\ 
Alhoewel 

rade van 

alle komitees oar bepaalde en omskrewe aangeleenthede deur die\ 

plaaslike owerhede geraadpleeg moet word voordat enige bes1uita 

geneem ward het die lede van kamitees geen direkte deelname in die uit

eindelike besluitnemingsproses nie. 1 ) Die voargaande spruit voart 

uit die feit dat raadplegende-, bestuurs- en buurtsakekomiteelede nie 

sitting het op die rade van plaaslike owerhede nie. Insiggewend in 

die verband is die feit dat die Niemand-komitee2 ) wie se aanbevelings (' 

die grondslag· van die kamiteestelsel gel@ het, onder anders aanbeveel ; 

het dat bestuurskomitees beklee maet wees met uitvoerende magte en as 

valwaardige komitees van die beherende plaaslike ciwerhede moet funksi□-

neer. Myns insiens kan 'n komitee alleenlik volwaardig wees indien I 
daar oorvleuelande lidmaatskap bestaan, met ander woorde die lede van ·: 

die komitee moet oak lede van die raad of liggaam wees by wie die fi- ( 

nale besluitnemingsprerogatief berus. Die voorgemelde is 'n inherente 

gebrek wat die funksionering van die gemelde komiteestelsel kniehalter. 

_.,,, 
2. 4. 2. 4 Beg,e-rl<te bevoegdhede 

.r" 

(Vie bevoegdhede van die verskillende·komitees is statutiir omskryf en 

beperk tot bepaalde aangeleenthede. In die verband het die Theron

kommissis soos volg bevind: 

"Die beperkings op die bevoegdhede van die verskillende tipes kamitees 
is sowel formeel as informeel van aard. Eersgenoemde is 'n uitvloeisel 
van die bepalings van bestaande wetgewing, o~donnansies en verband
houdende regulasies, terwyl laasgenoemde vaortvloei uit die benaderings 
wat deur die indiwiduele rade van plaaslike owerhecie met betrekking tot 
die toepassing van die stelsel gevolg word. 

1) Met uitsondering van die addisionele bevoegdhede wat aan buurt
sakekomitees in Natal en bestuurskomitees in Transvaal gedelegeer 
kan word. Kyk punt 7.3 van tabel 9. 

2) Myk in die verband par. 1.1.1.1 van hierdie hoofstuk. 
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Kragtens die toepaslike statutere maatreels is die bevoegdhede van 
ra3dplegende, bestuurs- en buurtsakekomitees essensieel adviserend van 
aard. Hulle het geen betekenisvolle regulerende, besluitnemende of 
uitvoerende bevoegdhede nie eri selfs in gevalle waar plaaslike ower
hede bereid is om meer konkrete uitvoerende bevoegdhede aan die be
trokke komitees □ or te dra, maak die best □ande provinsiale regulasies 
nie daarvoor voorsiening nie. Plaaslike owerhede beskik nie. □or die 
bevoegdheid tot subdelegasie buite die raamwerk van provinsiale ordon
nansies en regulasies nie. 

Alhoewel plaaslike owerhede ingevolge die bestaande provinsiale regu- \ 
lasies verplig word om die betrokke komitee~ □ or bepaalde aangeleent
hede te raadpleeg, berus die finale besluitn~mingsprerogatief by die i 
raad van 'n plaaslike owerheid. Daar is geen verpligting op die raad 
van 'n plaaslike owerheid om die aanbevelings van die betrokke komi- . 
tees te aanvaar nie, en selfs geen waarborg dat die vereiste raadple
ging in die praktyk gebring sal word nie. Volgens die beskikbare ge
gewens het die Kommissie gevind dat daar 'n aansienlike variasie aan
getref word wat betref die bereidwilligheid van rade om die betrokke 
komitees te ken in die besluitnemingsproses □ or aangeleenthede wat · 
hulle direk raak en ag te slaan op hulls kommentaar en aanbevelings ••• 
Aan die ander kant word sommige komi tees grootliks geignoreer. We- \ ·-
liswaar word in artikel 28 van die Wet op Groepsgabiede bepaal dat 1 

die plaaslike owerheid geen besluite mag neem nie □or aangeleenthede I 
waaroor die betrokke komitee geraadpleeg moet word ingevolge 'n regu-
lasie van die Administrateur, tensy hy sodanige komitee geraadpleeg I 
het en "behoorlike oorweging gesk~nk het aan enige voorstelle of kom
mentaar wat die komitee wil maak". Hierdie vereiste het hoogstens 'n I 
vertragenrle uitwerking op die besl~itnemingsbevoegdheid ~an die read 
van 'n plaaslike owerheid en le dit nie aan bande nie."1 1 

'n Verdere gebrek is die feit dat die verskiilende komitees nie die 

statutere bevoegdheid besit om hulle direk te ber□ ep op die hoer ower- , 

hede (sentrale owerheid en/of provinsial"' owerhede) onder wie se juris- ! 
diksie plaaslike owerhede ress□rteer nie@'or aange?e'6nthede waar daar/ 

nie eenstemmigheid tussen die betrokke komitee en die beherende plaas-

like owerheid bereik kan word nie is die komi tee/4 ••• aangewese op . 

skakeling met die Ui tvoerrmde Bestuur of die 9&iinistrasie van Kleur

lingsake wat deur bemiddeling van die Sekret,6ris van Kleurlingbetrek- l 
. I I 

kinge die aangeleentheid by die betrokke pfovinsiale owerheid aanhangig 

kan maak vir die nodige skakeling met d/e betrokke plaaslike ower-

h "d". 2) 81 • 

2.4.2.5 

Die Theron-kommissie het bevind dat die ontplooiing van die komitee-

1) Verslag van dis Theron-kommissie, par. 19.170 tot 19.172. 

2) Ibid., par. 19.163. 
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stelsel aan bande gela is deur di~ gebrek aan sntoesiasme en steun 

vir die stelsel by 'n groat gedeelte van die Kleurlingbevolking, asook 

by verskeie Blanke raadslede en rade~ Dit het verder geblyk dat die 

mate van aanvaarding van die stelssl hoofsaaklik beperk is tot bepaal

de plattelandse dcrpe. Die woardvoerders van komitses in die grater 

dorpe en stede was teen die stelsel gekant maar ten gunste van direkte 

verteenwoordiging in dis rade van plaaslike owerhede. Die tsenkanting 

teen die stelsel by genoemde persone is gegrond op beginselbesware 

teen die beleid van afsonderlike verteenwoordiging, asook op die oor

weging dat die stelsel nie prakties uitvoerbear is nie. Dok van die 

kant van verskeie Blanke raadslade is bedenkinge teen die stelsel uit- · 

gesprsek op grand van sowel beginselbesware as praktiese oorwegings. 1 ) 

Die Kommissie het ook verder bevind dat voortspruitend uit die voor

gaande bevoeg.ci-e
1 

Kleurlingleiers nie bereid1J..1illig is om op die komi tees 

te dien nie ! (31/Diegene wat boger.oernde si1::;ning toegedaan is, maar wel 

bereid is om in die komitEes te dien, beperk hulle optrede tot 2.£Q_ 

forma samewerking op grand van die argument dat daar geen alternatiewe 

vorm van deelname bestaan nie. In hulle deelname aan komiteeverrig-
1

. 

tings is hulla gavolglik nia daarop ingastel om 'n konstruktiewe bydrael 

t . 1 . H 11 d t . d t d" t 1 1 t t . t «2 ) e ewer n1e. u e sou eer er oes1em a 1e s e se o n1e gaan.(l$f 

2.4.2.6 Gebrek aan 1£1e~'l1~~d~1 ~. 4', ~.:, 

Weens 'die beperkte en adviserende aard van die bevoegdhed8van die ver

skillende komitees is die suksesvolle funksionering van die stels~l 

tot 'n groot mate afhanklik van die best3an van welwillendheid in die 

□nd~rlinge en wedersydse verhouding tussen die l?de van die komitees 
\. 

en die lede van die.rade van die beherencia plaaslike owerhede. Die 

Theron-kcimmissie se bevindings .in die verband word soos volg geboek

staaf: 

"Waarskynlik die grootste struikelblok in die weg va~ suksesvolle sa
mewerking binne die raamuark ._,an die stelsel is die gebrek aan weJ.wil
lendh2id wat in die onderlinge verhoudings tussen scmmige Kleurling-
en raadsverteenwoordiger·s aangetref word. Van die kant van hierdie 
Kleurlihgverteenwoordigers kom die gebrek aan welwillendheid tot uiting 

1) Ibid., par. 19.165. 

2) Ibid., par. 19.166. 
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in negatiewe optrede tydens die vsrrigtinge van komitees wat deur 
raadsverteenwoordigers bygewoon word in die sin dat daar soms doelbe-
wus afgestuur word op konfrontasie, die stel van onpraktiese eise, as
ook onredelike aansprake en beskuldigings. Van die kant van hierdie 
Blanke r~adsverteenw□ordigers vind die gebrek aan welwillendheid neer
slag in kwetsende uitlatings of oordrewe paternalistiese houdings tesn
oor Kleurlingkomiteelede en 'n algemene onverskilligheid ten opsigte 
van die lotgevalle van die Kleurlingbevolking. Verhoudingskrisisse het 
in ?nkele gevalle uitgeloop op die staking van komiteeverrigtinge, die 
bedanking van komitees as geheel, die staking van die bywoning van ko
miteevergaderings deur raadsvert1enwoordigers, en di2 totale ontwrig-
ting van die skakelingsproses. 11 1. (!) . 

~~/~ - .. 
2 • 4 • 2 • 7 Ge br e k a an k,u□.d-1-ga-¼_f3·rt--e·enu1oort:!rgB·rs· 

Die Theron-kommissie het bevind dat 'r, groot aantal lede van die ver

skillende komitees nie □ or die nodige kundigheid beskik om as effek

tiewe verteenwoordigers van hulle nnderskefe gemeenskappe op te tree 

nie. Hierdie toedrag van sake kan daaraan toegeskryf word dat die ge

middelde opvoedingspeil van komiteeiede laag is, dat die geleenthede 

wat tot dusver bestaan het om ervaring van plaaslike bestuursaangeleent/. 

hede op te doen baie beperk was, dat daar gGen sistematiese voorlig

tingsdiens beskikbaar is nie, en die gebrek aan inligting. 2 ) 

In samehang met bogemelde het die Kommissie oak 'n oorwig van getuienis 

gevind teen die benoeming van komiteelede. Die oorwegende standpunt 

was dat benoemde lede nie die volle vertroue van die ~leurlinggemeen

skap geniet nie en afbreuk doen aan die ~eloofwaardigheid ~an die ka-
·t t d" d . t 1 1· 3 ) m1 ees as ver eenwoor 1gen e ins e~ 1ngs. 

2.5 · Selfstandige olaaslike owerhede ✓ 

Soos aangestip in 'n ~orige rubriek is die huidige ow~rheidsbeleid om 

in Kleurlinggroepsgebiede selfstandige plaaslike □werhede tot stand te 

bring. Die daarstelling van selfstandige plaaslike owerhede word voor

afgegaan deur 'n ontwikkeling in fases deur middel waarvan eers raad

plegende komitees en daarna bestuurskomitees (buurtsakekomitees in Na

tal) ingestel word. Die grondslag vir hierdie ontwikkelingspatroon is 

1) Ibid., par. 19.168. 

2) Ibid., par. 19.169. 

3) Ibid., par. 19.173. 

\ 
\ 
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vervat in die Wet op Groepsgebiede, 1966, en die provinsiale ordonnan

sies en -regulasies wet in die verskillPnde provinsies, in die vsrband 

uitgevaardig is. 

I 
~ 

Alhoewel dit sedert 19621 ) statuter moontlik was om selfstandige plaas

like owerhede vir die Kleurlingbevolkingsgroep in te stel, was daar tot. 

aan die einde van 1976 nag geen sodanige plaaslike owerheid ingestel 

nie. Op daardie stadium is daar gevorder tot die instelling van 133 

bestuurskomitses en 4 buurtsakekomitees. 2 ) 

fDaar is een uitsondering in die verband, te wete die munisipaliteit 

van Pacaltsdorp wat tans die enigste selfstandige plaaslike owerheid 

vir Kleurlinge is. 

lingbevolkingsgroep. 

Die dorp se inw□ners is almal lede van die Kleur

Pacaltsdorp3)is digby George in die Kaapprovinsie 

gele§ en het be~lag gekry in 1813 met die stigting van 'n sendingstasie 

deur die Londense Sendinggenootskap. 'n Dorpie het mettertyd ontstaan 

wat vanaf 1886 onder die beheer van 'n eie dorpsbestuur gestaan het. 

Vanaf 1921 was die dorp geadministrser kragtens die Dorosbesturen □r

donnansie, 1921, wat van toepassing was op alle dorpsbesture in die 

Kaapprovinsie. Met die aanvaarding van die Munisipale Drdonnansie, 

1974, deur die provinsiale raad van die Kaapprovinsie, wat in 1975 in 

werking getree het, het Pacaltsdorp ~unisipalc status verkry en is dit 

sedertdien 'n munisipaliteit wat bestuur en verteenwoordig word deur 

'n dorpsraad. 4 ) Die dorpsraadslede word verkies deur en vanuit die 

Kleurlinginwoners van die dorp en een van die raadslede word deur die 

raad verkies om as voorsitter en burgemeester vir 'n ampstermyn van 

een jaar op te tree. Alle paste op die dienssta3t van die raad word 

deu~ Kleurlinge gevul. 

Pacaltsdorp geniet dus, net soos enige ander munisipaliteit in die · I 
. Kaapprovinsie, volwaardige munisipale status kragtens Munisipale Drdon

nansie, 1974. Dear moet in gedagte gehou word dat die aldus verwerfd~ 

1) · Republiek van Suid-Afrika, Wysiginoswet op Groepsgebiede, 1962, wat 
herroep en huidig vervang is met dia Wet op Groepsgebiede, 1966. 

2) Let in die ve~band op par. 2.2.5 en 2~3.6 van hierdie hoofstuk. 

3) Kyk verslag van di~ Theron-kommissie, par. 19.1~7 tot 19.132. 

4) Provinsie die Kaap die Goeie H□Dp, Munisioale Ordonnansie, 1974, 
art. 3, 4 en 5. 
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status van Pacaltsdorp nie ontwikkel het uit die plaaslike bestuurs

ontwikkelingspatro□nr raadplegende komitee -- bestuurskomitee - self

standige plaaslike owerheid, soos vroeer bespreek is nie. 1 ) I\ 

3.0 PLAASLIKE BESTUURSRE~LINGS IN LANDELIKE KLEURLINGGEBIEDE 

Soos aangestip in 'n vorige rubriek 2 ) kan die Staatspresident kragtens 

die bepalings van die ~et op Landelike Kleurlingqebiede, 1963, bepaal

de gebiede by proklamasie vir okkupasie en besit deur Kleurlinge voor

behou. In hierdie kategorie ressorteer die omskrewe landelike gebiede 

(ingelyfde gebiede) wat □or die tyd tot stand gekom het as nederset

tings of Kerkgenootskapsgronde. Kragtens artikel 2l(c) van die Wet op 

Landelike Kleurlinggebiede, 1963, kan die lid van die Uitvoerende Be

stuur van die Verteenwoordigende Kleurlingraad belas met landelike ge

biede en nedBrsettings onder andere gelas dat in so 'n ingelyfde gebied: 

O'f 'n adv1·esraad o'f 'n ·b t d · t 1 t d es uursraa 1nges e moe war ; 

die raadsgebied beplan word om ~oorsiening te magk vir een of meer 

w□ongebiede volgens dorpsbeplanningstandaarde en die sonering van 

buurte vir verskillende doeleindes ingevolge 'n dorpsbeplanningske-

ma; en 

dat aan elke geregistreerde okkupeerder 'n erf in die woongebied of 

enige ander erf toegewys word. 

Aan die einde van 197~ was daar in totaal 23 omskrewe landelike gebiede 

geproklameer soos in tabel 13 uiteengesit. Uit die gegewens vervat in 

tabel 13 blyk dit dat in sas van die ingelyfde gebiede aan die einde 

van 1975 adviesrade ingestel was, dat in 16 van die gebiede bestuurs: 

rade ingestel was en dat in een gebied, te wete Askraal 3) nog geen raad 

ingestel was nie. 

1) Kyk in die verband par. 2.1, 2.2 en 2.3 van hierdie hoofstuk. 

2) Par. 1.1.2 van hie~die hoofstuk. 

3) Kyk tabel 13. 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



91 

3.1 Adviesrade 

.. 
3.1.1 Instelling en samestellinq 

'n Adviesraad bestaan uit minstens vyf en hoogstens nege lede onder 

voorsitterskap van die landdras of ander staatsamptenaar vir die doel 

aangewys. Die bepaling van die getal lede en die aanwysing van die 

voorsitter berus by die lid van die Uitvoerende Bestuur van die Ver

teenwoordigende Kleurlingraad belas met landelike gebiede en nederset

tings.1) DiE ander lede word □eur en uit die geregistreerde·Kleurling

okkupeerders en -eienaars in die betrokke gebied gekies. Die verkose 

lede van 'n adviesraad se ampsterrnyn is drie jaar. Daar vind jaarliks 

'n verkiesing plaas wanneer een-derde van die lede uit die raad rnoet 

uittree. 

Elke Kleurlingpersoon wat op die eerste dag van April van die jaar 

waarin die kieserslys opgestel word, 'n geregistreerde okkupeerder of 

-eienaar van minstens 21 jaar aud is en enige belasting verskuldig en 

betaalbaar voor of op die dertigste dag van April van daardie jaar be

taal het, is geregtig om as kieser geregistreer te word. 

Persone wat hulle beskikbaar stel as· kandidate vir die verkiesing van 

'n adviesraad moet as kieser g~registreer wees en geen persoon kan as 

'n lid van 'n adviesraad verkies word ashy: 

'n lid van die advissraad of die bestuursraad is nie, tensy hy horn 

weens sy naderende aftrede herverkiesbaar stel; 

'n ongerehabilitee~de bankr□etier is; 

binne die voorafgaande twee jaar sy boedel oorgegee het; 

tot swaksinnig of geestelik gekrenk of gebrekkig verklaar is of 

kragtens die Wet op Geestesgebreken, 1916, wettig as geestelik ge

brekkig aangehou word; 

1) Kragtens die bepalings van art. 22 van die Wet op Landelike Kleur-· 
linggebiede, 1963, berus hierdie bevoegdhede by die Minister van 
Kleurling-, Rehoboth- en l'Jamabetrekkinge, maar dit is deur die 
Minister ingevolge goewermentskennisgewing R3669 van 31 Oktober 
1969 aan die verantwoordelike lid van die Uitvoerende Bestuur ge-_ 
~elegeer._ 

I 
~ 
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'n winsbetrekking □nder die Staat of onder die adviesraad beklee; 

binne die vo □rafgaande drie jaar as adViesraad~lid ontsetel is; en 

skuldig bevind is aan bepaalde omskrewe misdrywe. 

3.1.2 Bevoegdhede en werksaamhede 

Die werksaamhede van 1 n adviesraad is om die Minister van Kleurling-, 

Rehoboth- en Namabetrekkinge van advies ie dien in verband met alle 

aangeleenthede rakende die raadsgebied wat vir oorweging aan die raad 

voorgele word en die Minister in die algemeen te adviseer □or en by 

te staan in verband met die administrasie van die raadsgebied. 1 ) 

Adviesrade vergader so dikwels as wat die voorsitter dit nodig mag ag 

maar nia minder as een keer per kwartaal nie. 2 ) 

In die geval waar daa~ nie 'n bestuursraad ingestel is nie, maar m□□nt

likwel 'n adviesraad, oefen die lid van die Uitvoerende Bestuur van 

die Verteenw□ ordigende Kleurlingraad belas ~et landelike gebiede en 

nedersettings die bevoegdhede ~n werksaamhede van 'n bestuursraad uit3) 

en hy" ••• kan te eniger tyd wanneer hy van oordeel is dat die ad

ministrasie en beheer van 'n raadsgebied waarvoor 'n adviesraad inge

stel is, deur I n bestuursraad mJrgeneem i11oet word, die stappe doen of 

laat doen wat nodig mag wees vir die samestelling van 'n bestuursraad 

kregtens hierdie Wet". 4 ) India geval waar 'n bestuursraad ingestal 

word, hou die betrokke adviesraad, indien daar een is, op om te be

staan. 

l) Art. 22(4) van di~ Wet op landelike Kleurlinggebiede, 1963. 

2) Reg~ 30 van die Reoulasies uitoevaardig kraotens die Wet op Lande
like Kleurlinggebiede, 19'63; soos afgekondig by goewermentskehnis
g~wing Rl375 van 15 September 1965. 

3) Art. 230) van die Wet op ilandelike Kleurlingqebiede, 1963, saam
gelees met goewermentskennisgewing R3569 van 31 Oktober 1969. 

4) Ibid., art. 23(2). 
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3.2 Bestuursrade 

3~2-~ Instelling en samestelling 

'n Bestuursraad bestaan uit ses lede verkies deur en uit die geregis

treerde Kleurlingokkupeerders en -eienaars van die gebied en vier an

der lede aangestel deur die lid van die Uitvoerende Bestuur van die 

Verteenwoordigende Kleurlingraad belas met landelike gebiede en neder

settings, waarvan een 'n landdros of ander staatsamptenaar moet wees, 
1) en .wat as vocrsitter moet optree. Die bevoegdheid is verder verleen 

aan die betrokke lid van die Uitvoerende Bestuur om, na □orlegpleging · 

met die bestuursraad, te bepaal dat drie van die lede wat hy moet aan

stel (met inbegrip van die aangestelde voorsitter) oak tot hul amp ver

kies moet word. 2 ) Die ampstermyn van sowel die ses verkose as die drie 

benoemde lede van 'n bestu~rsraad is drie jaar. Wat die verkose lede 

betref word daar jaarliks 'n verkiesing gehou wanneer twee van die ver

kose lede uit die racd moet uittree. 

Elke Kleurlingpersoon wat op die eerste dag van April van die~j~ar 

waarin die kieserslys opgestel word, 'n geregistreerde okkupeerder of 

aienaar van minstens 21 jaar oud is en die belasting verskuldig en be

taalbaar aan die bestuursraad voor cif op die dertigste dag van April 

van daardia jaar betaal, is gersgtig om as kisser geregistreer te 

word. 
3) 

Die kwalifikasies en diskwalifikasies van toepassing op -v□ ornemende be

stuursraadslede is soortgelyk aan die van taepassing op adviesrade. 4 ) 

3.2.2 Bevoeodhede en werksaamhede 

Ten einde ui tvoering te gee aan die bevoegdhede en werksaamhede wat · 

statut~r aan bestuursrade t □egeken is, of toegeken kan word, is hierdia 

rads met regspersoonlikheid beklee. 

1) Ibid., art. 24(1). 

2) Ibid., art. 24(2). 

3) Reg. 9(1) van die Regulasies.uitgevaardia kragtens die Wet op Lan
delike Kleurlinogebiede, 1963, soos afgekondig by goewermentsken
nisgewing Rl375 van 15·september 1965. 

4) ~yk pai. 3.1.1 van hierdie hoofstuk. 
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Die bevoegdhede van bestuursrade word in die Wet op Landelike Kleur-
1) . 

linggebiede, 1963, omskryf en die rade kan die volgende verrig: 

die bou en instandhouding van paaie (uitgesonderd geproklameerde 

paaie), strate, sypaadjies, duikslote, brue, st □rm11.1ater- en sug

slote; 

die beligting van strate en paaie; 

die voorsiening en instandhauding van 'n voldoende t□evoer water 

vir huishoudelike of ander 'Ciloeleindes; 

die daarstelling en i~standhouding van 'n stelsel vir die versam~ling, 

verwydering en wegdoen van nagvuil, vuilwater, huishoudelike en an

der vullis of die sluit van kontrakte vir die onderneming van sulke 

dienste; 

die voorsisning en instandhouding van openbare washuise en was

plekke; 

die voorsiening en instandhouding van opehbare sanit@re geriewe; 

die oprigting en instandhouding van abattoirgeriewe; 

die voorsiening en instandhouding van openbare geriewe vir die 

skoonmaak, droog en pak van vis; 

die daarstelling en instandhouding van dipbakke; 

die oprigting, instandhouding en varbataring van gebouc nodig vir 

die behoorlike uitoefening van bevoegdheda an pligte daarmee ver

bandhoudend; 

die aanstelling van werknemsrs om die uitvoerende werksaamhede vah 

die raad te verrig; 

die heffing van gelde betaalbaar ten opsigte van 'n diens deur die 

raad gelewer; en 

enige ander werk of onderneming wat die raad vir d1.e behoorlike uit

oefening van sy bevoegdheds of verrigtinge van sy pligte nodig ag 

en wat deur die lid van die Uitvoerende Bestuur van die Verteenwoor-

1) Brt. 27 van die Wet op Landelike Kleurlingoebiede, 1963. 
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digende Kleurlingraad belas met landelike en nedersettings goedge

keur is. 

Bestuursrade besit regulasiebevoegdheid □ or 'n wye reeks aangeleenthede 

wat betrekking het op die funksies en verplig{inge wat hulle opgedra 

is en kan met die goedkeuring van die verantwoordelike lid van die Uit

v□erende Bestuur van die Verteenwoordigende Kleurlingraad regulasies 
·t d" l) . u1 vaar 1g om: 

oorlaste te voorkom en die openbare gesondheid te beveilig; 

oorbewoning en ongesonde gebruik van woonhuise en gebou~ te verhoed; 

die slag van diere, die oprigting, ligging en toesig van slagpale 

te reel; 

die verkoop, bereiding, vervaardiging, bewaring, opberging, hou, 

vervoer, hantering en uitstalling vir verkoop van voedsel te reel; 

die uit~efening van gevaarlike of ongesonde bedrywe te reel, te 

verbied, te beperk of te verhoed; 

die oprigting van nuwe en die verandering van bestaande geboue te 

reel en te beheer; 

die aanhou van diere te reel of te beperk; 

die belemmering van enige pad, straat of ander openbare plek te be

let; 

die maak van onnodige geraas in strate en ander openbare plekke te 

belet; 

vir die voorkoming en blus van brande voorsiening te m~ak; 

beskadiging van raads- of gemeenskaplike eiendom te verhoed; 

voorsiening te maak vir die toestaan van permitte vir die maak v3n 

stene, die neem van klei, gruis en klip en brandhout; 

1) Ibid., art. 28. Bevoegdhede soos gedelegser aan betrokke lid van 
Uitvoerende Bestuur kragtens goewermentskannisgewing R3669 van 31. 
Oktober 1969. Kragtens art. 30 van die Wet op Landelike Kleurling~ 
gebiede, 1963, kan die betrokke lid van die Uitvoerende Bestuur ook 
standaardregulasies uitvaardig. 
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v□orsienin~ te maak vir die bestuur, beheer en beskerming van wet

veld en grand; 

borne en struikgewasse in strate en raadsgronde te plant en te beskerm; 

die aanplak van biljette en adverteer en die ontsiering van mure en 

heinings te verbied of te beperk; 

die vervoer van goedere op so 'n wyse dat dit v□etgangers en voer~ 

tuie in enige straat of sypaadjie hinder, te verhoed; 

verkeer, optogte, uitvoerings singr dans en vergaderings in strate 

en ander openbare plekke te reel en te beperk; 

vir.die vasstelling en betaling van gelde vir enige dienste deur die 

raad gelewer; en 

die verrigtinge te reel en orde te handhaaf op vergaderings van die 

raad en komitees daarvan. 

Benewens die regulasiebevoegdheid waar□or bestuursrade self beskik kan 

die Minister van Kleurling-, Rehoboth- en Namabetrekkinge oak kragtens 

die Wet dp Landelike Kleurlinggebiede, 1963, oar bapaalde aangeleent

hede regul2sies uitvaardig en het hy hierdie bevoegdheid uitgeoefen met 

die uitvaardiging van ~egulasies waarin bepalings oar kiesers, kieiers

lyste, kandidate en verkiesings; .omstandighede waaronder raadslede 

setels ontruim; ampstyd van lede, raadsvergaderings, regte, bevoegd

hede en pligte van rade; handel in raadsgebiede; werknemers van 

rade; t □elating van persone en hul regte; finansies en belasti~g en 

eiendomme. vrygestel van belasting, vervat is.1 ) 

Enige raadsgebied of ged~elte daarvan kan ·deur die verantw□ordelike lid 

van die Uitvoerende Bestuur van die Verte~nwoordigende Kleurlingraad, na 

oorlegpleging met 1 n bestuursraad, tot ontwikkelingsgebied verklaar word 

en die nodige werke kan dan onderneem word om die betr□kke ontwikkel

ingsgebied te □ntwikkel en te verbeter, asook om die bevordering van 

gesondheids- of maatskaplike toestande in so 'n gebied waar te neem. 2) 

1) Ibid., art. 52 en Regulasies uitgevaardig kraqtens die Wet op 
Landelike Kleurlingoebiede, 1963, soos afgekondig by goewerrnents
kennisgewing Rl375 van 15 September 1965. 

2) Ibid., art. 42 saamgelees met goewermentskennisgewing R3669 van 
31 Dktober 1969. 
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Uit die voorgaande blyk dit dat bestuursiade bsvoeg is om benewens 'n 

wye reeks munisipale dienste en funksies oak bepaalde landboukundige 

funksies te verrig. Inagnemende die bevoegdhede wat hulle kan uitoefen 

met betrekking tot die lewering van dienste van 'n munisipale aard kan 

bestuursrade as plaaslike owerhede geklassifiseer word. 

3.2.3 Funksionering 

'n Bestuursraad hou minstens een keer per maand 'n ge~ne vergadering. 

Die voorsitter kan, indien hy dit nodig ag, ook 'n spesiale vergadering 

van die raad bele. 

'n Bestuursraad kan vaste komitees uit sy geledere benoem wat op enige 

tyd mag vergader om sake aan hulle opgedra, te bespreek. Benewens ko

mitees kan 'n bestuursraad 'n dagbestuur uit sy geledere benoem wat 

tussen raadsvergaderings uitvoerend kan □ptree. 'n Dagbestuur bestaan 

uit soveil lede as wat die Minister bepaal en funk~ioneer onder die 

voorsitterskap van die voorsitter van die raad. 

3.2.4 Werknemers 

Soos verklaar1 ) het 'n bestuursraad die bevoegdheid om die werknemers 

aan te stel wat die raad vir die verrigtinge van sy funksies nodig 

ag. Sodanige werknemers word aangestel op die vo□rwaardes_en teen die 

besoldiging wat die raad met inagneming van ehige t□epaslike voorskrif

te bepaal. 

3.2.5 Finansies 

'n Bestuursraad moet jaarliks 'n algemene belasting van minstens vier 

rand hef op elke afsonderlike toegekende erf of eiendom in die gebied 

van die raad. 2 ) ~n Bestuursraad kan egter die lid van die Uitvoerende 

Bestuur van die Verteenwoordigende Kleurlingraad belas met landelik~ 

gebiede en nedersettings versoek om vir □elastingdoeleindes in 'n 

raadsgebied, eiendomme te laat waard~er. 3 ) Nadat eiendomme gewaardeer 

1) Sien in die v~rband par. 3.2.2 van hierdie hoofstuk. 

2) Art. 31 van die Wet op Landelike Kleurlinggebiede, 1963. 

3) Ibid., art. 33. 
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is, kan die bestuursraad jaa~liks 'n algemene belasting van minsten~ 

een sent en hoogstens drie sent in die rand op alle belasbare eiendom 

in sy gebied hef. In so 'n geval verval die algemene belasting van 

vier rand per toegekende erf. 

Bo en behalwe die voorgemelde ~lgemene belasting wat 'n bestuursraad 

moet hef, kan 'n raad oak inkomste verkry uit die volgende bronne: 

die heffing van 'n jaarlikse gesondheidsbelasting van hoogstens die 

helfte van die algemene belasting vi~ daardie jaar gehef; 

die heffing· van 'n hondebelasting met dian verstande dat die honde

belasting aldus deur die raad gehaf dieselfde moet wees as wat deur 

'n ander owerheid wat in die betrokke gebied regsbevoegdheid besit, 

byvoorbeeld 'n afdelingsraad in die Kaapprovinsie, gehef word; en 

die heffing van gelds vir enige diens deur dis raad gelewer~ 

Die verantwoordelike lid van die Uitvoerende B~stuur van die Verteen

woordigende Kleurlingraad kan oak in oorleg met die Minister van Finan

sies lenings en voorskotte aan 'n bestuursraad beskikbaar stel om goed

gekeurde werke vir die ontwikkeling en verbetering van die gebied van 

die raad te onderneem of om naodtoestande te bsstry of diensta vir die 

bevorderin~ van gesandheid te verskaf. 1 ) 

'n Bestuursraad moat jaarliks 'n begroting van verwagte inkamste en 

uitgawe vir die volgende kalenderjaar opstel en vir gaedkeuring aan 

die Kommissaris van Kleurlingsake vaorle. l\la goedkeuririg van die be

grating kan die raad die dienste laat verrig en Jie uitgawe daaraan 

verbonde betaal. Die bestuursraad mag egter geen uitgawe vir nuwe 

dienste of werke byvoeg nie, mag geen uitgawe bo die bedrag onder enige 

hoof goedgekeur aangaan nie en mag geen uitgawe vir 'n enkele of afsan

derlike diens of werk wat eenhonderd rand te bo~e gaan, sander vooraf 

goedkeuring deur die Kommissaris van Kleurlingsake aangaan nie. 

Dit blyk dat daar bepaalde positiewe aspekte en bepaalde knelpunte en 

vraagstukke in die werking van die advies- en bestuursraadstelsel iden

tifiseer kan word. 

1) Ibid., art. 45. 
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3.3 Evaluering van die advies- en bestuursraadstelsel 

3.3.1 Positiewe aspekte 

Die advies- en bestuursraadstelsel soos van toepassing op die omskrewe 

en ingelyfde landelike Kleurlinggebiede bied die geleentheid aan die 

geregistreerde okkupeerders binne hierdie gebiede om deelname te verkry 

aan die besluitnemingsproses met b~trekking tot aangeleenthede waarmee 

hulle intiem vertroud is en wat hulle alledaagse bestaan ten nouste 

raak. Geleer,theid word dus gebied vir openbare deelname wat een van 

die grondslae is waarop die bestaansreg van piaaslike owerhede gefundeer 

kan word. 

Die uitvoerende bevoegdhede aan bestuursrade toegeken verleen aan hier

die instellings die geleentheid tot dienslewering en funksievervulling 

wat 'n verdere grondslag is waarop die bestaansreg van plaaslike ower

hede gefundeer word. 

3.3.2 Knelpunte en vraaqstukke 

Die Theron-komrnissie het die volgende knelpunte met betrekking tot ad

vies- en bestuursrade geboekstaaf. 

3.3.2.1 Beperkte openbare deelname 

Kragtens die relevante statutere maatreels is die hoofvereiste vir die 

verwerwing van stemreg van advies- of bestuursraadslede dat 'n persoan 

'n "geregistreerde ok~upeerder" van die betrokke ~aadsgebied rnoet wees. 

"Volgens die beskikbare inligting word slegs die hoof van 'n huishou

ding as "okkupeerder" geregistrear. Die uit~erking van hierdie bepa- · 

ling is dus dat man en vrou van dieselfde huishouding nie albei vir 
stemreg kwalifiseer nie. 111 ). Die voorgaande beperkende bepaling strook 

nie met die algemeen-aanvaarde praktyk in Suid-Afrika dat stemreg vir 

plaaslike verkiesings aan beide die man en vrou van dieselfde huishau

ding toegeken kan word nie. 

1) Verslag van die Theron-kornmissie, par. 19.175. 
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3.3.2.2 Beperkte finansiele bevoegdhede 

Alhoewel bestuursrade jaarliks 'n begroting van verwagte inkomste en 

uitgawe moet opstel en vir ~oedkeuring aan die Kommissaris van Kleur

lingsake moet voorle word hierdie rade gekniehalter deur die bepaling 

dat geen uitgawe vir 'n enkele of afsonderlike diens. wat Rl □D te bowe 

gaan, ongeag die feit dat diB bedrag begroot is, sander vooraf goed

keuring deur die Kommissaris van Kleurlingsake aangegaan mag word nie.1 ) 

Hierdie beperkende maatreel het 'n stremmende en vertragende effek op 

die werksaamhede van bestuursrade en dit is 'n bepaalde tekortkoming 

in die stelsel. 

3.3.2.3 Gebrek aan skakeling met afdelingsrade 

Alhoewel 21 van die ingelyfde landelike Kleurlinggebiede in die Kaappro

vinsie binne die geografiese ~rense van een of ander afdelingsraad ge

le§ is, ressorteer hierdie geblede nie onder die jurisdiksie van afde

lingsrade nie. Die Kommissie het bevind dat 11 ••• daar 'n behoefte 

aan nouer skakeling tussen die beheerliggame van 'ingelyfde gebiede' 

en afdelingsrade (is). Afdelingsrade is verantwoordelik vir die bou-

en instandhouding van verbindingspaaie en die lewering van sekere ge

sondheidsdienste. Tot dusver is skakeling in hierdie verband op 'n 

ad hoc-grondslag gereel en kan daar op 'n meer deurlopende an stelsel

matige manier geskakel Word met die oog op grater samewerking en die 

moontlike uitskakeling van oorv1euelande dienste. Met die nodige fond

se sou meer bereik kan word deur die gebruikmaking van afdelingsraads-

d . t I k t .kt 1 rl 1 II 2 ) 1ens e op n on ra. ue e gr□n-s-ag • 

4.0 PLAASLIKE BESTUURSREELINGS IN ANDER GEBIEDE 

Die huidige plaaslike bestuursreelings vir die Kleurlingbevolkingsgroep 

soos vroeer in hierdie hoofstuk omskryf is geografi~s gewys beperk tot 

''groepsgebiede" afgebaken vir 1akkupasie deur Kleurlinge en tot omskrewe 

landelike Kleurlinggebiede. Slags 'n gedeel te van die Kleurlingbevolk

ingsgro~p is egter gevestig in gebiede wat binne hierdie twee kategoriee 

1) Ibid., par. 19.1?6. 

2) Ibid., par. 19.1?7. 
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ressorteer. Die gedeelte van die Kleurlingbevolkingsgroep is gevestig 

in die volgende gebiede:: 

vestigingsgebiede in dorpe en ~tede wat nie as groepsgebiede afge

baken is nie;. 

vestigingsgebiede in dorpe wat as groepsgebiede afgebaken is maar 

waar nog geen raadplegende-, bestuurs- of buurtsakekornitees inge

stel is nie; 

vestigingsgebiede in gehuggies of klein dorpies wat nie as groepsge

biede afgebaken of binne ornskrewe landelike Kleurlingebiede gele§ 

is nie; en, 

geisoleerde vestiging op plase in landelike gebiede. 

Lede van die Kleurlingbevalkingsgroep ge~estig in die vier bogemelde 

kategorie§ gebiede het, op drie uitsonderings na, hetsy deur middel van 

die uitoefening van stemreg of as verteenwoordigers, nie die geleentheid" 

om deelname te verkry in die beleidbepaling- en besluitnemingsprosesse 

. van plaaslike cwerhede nie. Die uitsonderings wat· in die verband geld 

is die volgende: 

kragtens die bepalings van die provinsie die Kaap di~ Goeie Hoop, 

Munisipale Drdonnansie, 1974, het 'n lid van die Kleurlingbevolkings

groep wie se naam op 1 Oktober 1971 op die kieserslys van 'n munisi

paliteit verskyn het hierdie stemreg bly behou totdat so 'n persoon 

se naam ingeskryf kan word as in kieser vir 'n bestuurskomitee; 

dieselfde voorwaardes, soos in die vorige paragraaf aangestip, is 

ook van toepassing met betrekking tot 'n lid van die Kleurlingbe

volkingsgroep in die Kaapprovinsie wie se naam op 1 Dktober 1971 

op die kieserslys van 'n afdelingsraad verskyri het; en, 

in die munisipaliteit van Pacaltsdorp kan lede van die Kleurling~ 

bevolkingsgroep kragtens die bepalings van die Munisipale Ordonnan

sie, .1974, munisipale stemreg verwerf, as kandidate ger.omineer word 

in 'n munisipale verkiesing en as raadslede van die munisipale ~wer

heid dien. 
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HOOFSTUK IV 

ONTWIKKELINGSDETERMINANTE 

1.0 BELEIDSGRONDSLAE 

In hoofstuk III is die huidige plaaslike bestuursre~lings vir die Kleur

lingbevolkingsgroep aangestip. Hierdie re~lings is volgens gebiede ge

tref en het tot gevolg gehad die daarstelling van plaaslike bestuursin

stellings in "groepsgebiede" wat vry algemeen in alle gevalle stedelike 

gebiedel) is en in omskrewe of ingelyfde landelike gebiede. 2) Dit is 

verder ook gestel dat dit regeringsbeleid is dat die plaaslike be

stuursontwikkeling vir die Vileurlinggroepsgebied in "groepsgebiede" 

moet kulmineer in die daarstelling van selfstandige plaaslike owerhede 

en dus die skepping van munisipaliteite. Hierdie ontwikkeling is op-

nuut bevestiQ in 'n verklaring op gesag van die Regering 

die Minister van Kleurlingsake gedurende September 1971. 

rikste gedeeltes van hierdie verklaring lui soos volg: 

uitgereik deur 

Die belang-

"Die Regering ••• verklaar ~eer ~ens dat ditsy v□orneme is om in terma 

van die beleid van parallelle ontwikkeling die volle pad te loop om eie 

munisipaliteite vir Kleurlinge maontlik te maak. Die verslag wys eg

ter daarop dat die_qnj;_w_ik~~~ingsgang in die v_erband geleid_elik~_moet - --------- - - - ~ 
wees en dat veelvuldige administratiewe aspekte opgeklaar sal moet --word. ~i_e in_~~elJ.ing _v~~ _ algE:he~:! sel fstand~ge _ plaa_slike _b_estur!= __ yir __. 

Kleurlinggebiede is dus nie onmiddellik moontlik nie. Die Regering 
..___.---· .. ~ - .. -· - -- .., ... __.. ----·-- ___ ..,, .,,, - - ·- - -. ... -- -~--
is dit egter eens dat sodanige instellings vir geselekteerde gebiede 

- ----- ... - - ♦----·- - ----- ·- ... 

en waar geregverdig so gou doenlik moet plaasvind. Ter uitv□erin~ 
- • ~ •• ~-p 

var. die bogenoemde beleid het die Regering die volgende riglyne aange-

dui: 

1. Oat 'n plaaslike bestuurstelsel vir die Kleurlinge by die aanvang 

op die basis van die reeds bestaande patroon ~itgebou word en dat 

dit gel~idelik uit die beheer van die provinsiale en plaaslike 

1) Vir 'n omskrywing van "stedelike gebiede" vir sensusdoeleindes 
kyk par. 3.6, hoafstuk I. 

2) Gebiede ingelyf deur die Staatspresident kragtens die bepalings 
van die Wet op Landelike Kleurlinggebiede, 1963. Kyk par. 3.0, 
hoofstuk III in die verband. 
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owerhede geneem en na die Verteenwoordigende Kleurlingraad oorge

plaas word. 

2. Dat die aktiveringsfunksie vir die instelling en uitbou van Kleur

ling plaaslike bestuur, as□ok die gepaardgaande indiensneming en 

opleiding van Kleurlingpersoneel en verwante sake, aan die Uit

voerende Bestuur van die Verteenwoordigende Kleurlingraad opge

dra word. 

3. Dat die stelsel van raadplegende komitees kragtens artik~l 28 

van die Wet op Groepsgebiede, 1966, afgeskaf en die getal En· 

funksies van bestuurskomitees, wat uit 'n meerderheid verkose le

de moet bestaan, uitgebrei word ••• 

4. Bestuurskomitees kan opgevolg word deur bestuursrade en/of dorps

besture wat albei ten volle verkose sal wees, en wat weer sal 

uitloop op volwaardige, selfstandige munisipaliteite. Besluite 

oar die oorgangstadia sal geneem word in die lig van omstandig

hede en die vordering wat gemaak word. 

5. Munisipale stemreg vir voornoemde instansies moet landwyd toege

ken word by wetgewing van die Verteenwoordigende Kleurlingraad ••• 

6. Die Minister van Kleurlingsake kan op aanbeveling van die Uitv□er

ende Bestuur van die Verteenwoordigende Kleurlingraad en na o□r

legpleging met die betrokke Administrateur, bestuursgebiede so

wel as bestuurskomitees, bestuursrade en plaaslike b~stura in

stel. Dit bring mee -

(a) wysiging van artikels 28 en 29 van die Wet op Groepsgebiede, 

1966, ten einde die bevoegdhede daarin vermeld, aan die Minister 

van Kleurlingsake □ or te dra, 

(b) wetgewing deur die Verteen~oordigende Kleurlingraad om onder 

meer te bepaal -

(i) hoe groat bestuurskomitees, bestuursrade, en later munisipa

le rade moet wees1 

(ii) 

(iii) 

( iv) 

(v) 

(vi) 

(vii) 

die kwalifikasies vir munisipale stemreg van Kleurlinge, 

die opstel en hou van kieserslyste, 

die hou van verkiesings, 

benoemings vir bestuurskomitees 1 

die bevoegdhede van bestuurskami tees en -rade, 

die voorlegging van afskrifte van die notules van bestuurs

komitees- en bestuursradsvergaderings en van begrotings van 
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inkomste en uitgawes van bestuurskomitees en -rade vir ken

nisname aan die Uitvoerende Bestuur. 

(c) Afkondiging van plaaslike regulasies deur die Blanke gesag 

na oorlegpleging met die Uitvoerende Bestuur van die Verteenwoor

digende Kleurlingraad. 

7. Bestuurskomitees en Rade moet saver enigsins m□ontlik □ or hulle 

eie amptenary beskik ••• 

8. Verdere onderhandelinge sal gevoer word om soveel bevoegdhede gn 

funksies as moontlik aan die Uitvoerende Bestuur van die Verteen- -

woordigende Kleurlingraad □or te dra, by wyse van deleg~ring of 

wetgewing. 

Aangesien die Kleurlinge nag nie in •n posisie is om munisipale beheer 

ten volle □or te neem nie, vertrou die Regering dat bostaande 'n orde

like en werkbare metode is om dit te bevorder en te bereik. In hier

die verband kan oak vermeld word dat samesprekinge □ or die nuwe bede

ling reeds met die Uitvoerende Bestuur van die Verteenw□ordigende Kleur

lingraad gevoer is en meningswisseling plaasgevind het □or die belang

rikste aspekte daarvan. 

Die hele voorgestelde bestuurstelsel, soos dit ontwikkel, veronderstel 

veelvuldige deurlopende skakeling tussen die Kleurling- en Blanke ower

hede, naamlik die Verteenwoordigende Kleurlingraad en sy □ rgane, Bn 

die Regering, provinsiale en plaaslike owerhede."
1

) 

Alhoewel daar nag nie gevorder is tot die instelling of skepping van 

selfstandige plaaslike owerhede vir rlie Kleurlingbevolkingsgroep nie, 

het die Minister van Kleurling-, Rehoboth- en Namabetrekkinge geduren

de die loop van 1976 kragtens enter voldoening aan die vereistes van 

die Wet op Groepsgebiede, 1966, 2) 'n komitee aangestel om ondersoek in 

te stel en verslag te lewer □ or die instelling van selfstandige plaas-

1) Republiek van Suid-Afrika, Verteenwoordigende Kleurlingraad, Vor
deringsverslag deur die Vo □rsitter van die Uitvoerende 8estuur □or 
Besluite geneem tydens die Vierde sessie van die Raad gedurende 
Augustus/September 1972 asQ □ k ten opsigte van enkele uitstaande be
sluite van die Augustus/September 1971 sessie, Die Staatsdrukker, 
Pretoria, 1973, pp. 99-101. 

3) Art. 29 van die Wet op Groepsgebiede, 1966. 
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like owerhede. Die opdrag van die Komitee is s□□ s volg: 

"l. Om ondersoek in te stel en aanbevelings te doen ten opsigte van 

die instelling van selfstandige Kleurling plaaslike besture in 

Kleurlinggroepsgebiede op plekke stedelik sowel as plattelands 

so □ s deur die Minister van Kleurling-, Rehoboth~ en Namabetrek

kinge aangewys. 

1.1 Die kriteria vir instelling van selfstandige Kleurling plaaslike 

besture en moontlikheid van saamgroepering van gebiede. 

1.2 Die lewensvatbaarheid van die beoogde selfstandige plaaslike be

sture, die finansi~le implikasies wat selfbestuur inhou en watter 

formule voorgestel word in verband met moontlike inkomstebronne, 

insluitende geldelike bystand van Blanke plaaslike owerhede en 

ander owerheidsinstansies. 

1.3 Wat die wetlike implikasies in verband met sodanige instelling is 

en watter nuwe of wysigende wetgewing nodig is om sodanige besture 

tot stand te bring en onder die beheer van die Verteenwoordigende 

Kleurlingraad te plaas. 

1.4 Wat die grootte en samestelling van die be□ogde bestuursliggame 

behoort te wees en hoe dikwels hulle saamgestel moet word. 

1.5 Stemreg en ~erkiesingsprosedurs. 

1.6 Watter re~lings noods~aklik is in verband met die opleiding en be

skikbaarstelling van Blanke en Kleurlingpersoneel deur Blanke plaas

like owerhede aan die te stigte nuwe besture asook vir die voor

siening van akkommodasie. 

1.7 Die wyse en metode van inskakeling van nuwe selfstandige Kleurling 

plaaslike besture onder beheer van die Verteenw□ordigende Kleur

lingraad en sy Uitvoerende Bestuur insluitende die beplanning 'en 

verskaffing van □othoofse integrale openbare dienste wat deur 

Blanke munisipaliteite of ander openbare liggame gelewer word, 

soos water- en kragvoorsiening, ri □ lering, paaie, brandbestry

ding, ensovoorts. 

1.8 Watter aanpassings in die personeelstruktuur van die Administra

sie van Kleurlingsake nodig is om waar nodig doeltreffende beheer 

□or die werksaamhede, funksies en pligte van Kleurling plaaslike 

besture uit te oefen. 
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Enige ander aangeleentheid wat uit die vo□rgaande v□□rtvlaei of 

daarmee in verband staan. 01) 

Daar is veral twee opvallende kenmerke in die regeringsbeleid vir die 

□ntwikkeling van plaaslike bestuur vir die Kleurlingbevolkingsgroep 

s□□ s vervat in die opdrag van die K □mitee van onders□ ek. Hierdie twee 

kenmerke het verreikende implikasies orndat dit afwyk van die huidige 

plaaslike bestuurspa t:r□□n in Suid-Afrika. Die kenmerke is: 

die skepping van selfstandige stedelike plaaslike awerhede (muni

sipaliteite) vir 'n bepaalde bevolkingsgr□ ep; en 

die t □ ekenning van die beheerfunksie oar plaaslike owerhede, wat 

grondwetlik by die provinsiale owerhede berus, aan 'n ander ower

heid~instelling, te wete die Verteenwoordigende Kleurlingraad. 

In die rubrieke wat volg, sal die rn□ontlikheid van selfstandige plaas

like awerhede vir die Kleurlingbevolkingsgroep en .alternatiewe m□□nt

likhede teen die agtergrand van die bestaande plaaslike bestuurspatr□□n 

'in Suid-Afrika, die verspreiding- en vestigingspatro□M en ~ie finan

si~le en mannekragpotensiaal van hierdie bevolkingsgroep uitgebeeld word. 

2.0 INSTITUSI0NELE VRAAGSTUKKE 

Die stelsel van plaaslike bestuur in Suid-Afrika soos beliggaam in die 

samestelling, funksi□nering~ w2rksaamhede en bevoegdhede van die ver

skillende stedelike en landelike of buitestedelike plaaslike □werhede 

wat ingestel is, vertoon, benewens die kenrnerkende eienskappe waarna' 

verwys is, 2) oak verdere kenmerke asook institusi□nele vraagstukke wat 

deeglik in berekening gebring m□ et word by die □orweging van enige 

voorstelle betreffende plaaslike bestuursontwikkeling vir die Kleurling

bevolkingsgr□ ep. Hierdie aspekte word ontleed in die rubrieke wat 

hierop volg. 

1) Republiek van Suid-Afrika, Departement van Kleurling-, Rehoboth-
en Namabetrekkinge1 Persverklaring en bylae insake die Komitee van 
0ndersoek na die Instellinq van volwBardiae Kleurlinq Plaaslike Be
sture in Kleurlinggroepsgebiede (Ad hoc O~dersoeke), Kaapstad, 20 
Julie 1976. 

2) Kyk par. 3,0, ho □fstuk II. 
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2.1 Provinsiale beheer 

Alhoewel stedelike en landelike plaaslike owerhede in Suid-Afrj_ka be

paalde funksies op 'n agentskapsbasis vir en namens die ~entrale □wer

heid verrig, 1)word plaaslike owerhede ingestel kragtens bepalings ver

vat in provinsiale ordonnansies soos van tyd tot tyd deur die provin

siale rade van die onderskeie provinsies aanvaar word. Die onderge

skikte status van plaaslike owerhede op die derde vlak van die ower

heidshierargie en die feit dat hulle funksi □neer en funksies lewer 

kragtens die bepalings van s□wel parlementswette as provinsiale ordon

nansies bring mee dat hierdie owerhede onderworpe is aan verskil

lende soorte beheer wat deur die sentrale owerheid en die onderskeie 

provinsiale owerhede uitgeoefen word. 2) 

~i~rargies gesproke is plaaslike owerhede die derde owerheidsvlak onder 

die provinsiale owerhede wat die tweede of middelste vlak van die 

owerheidshieargie vorm. Die beheer van die provinsiale owerhede □or 

plaaslike owerhede is konstitusioneel neergel~ in die Grondwet (Wet 
'3) 

32 van 1961), en beinvloed die wese van plaaslike bestuur in die al-

gemeen en plaaslike □werhede in besonder. Elke pr □vinsiale raad het 

dus reeds en kan steeds provinsiale ordonnansies aanneem en tiit 

vaardig waarvolgens die instelling, die organisatoriese struktuur, die 

finansiering en die funksies en bevoegdhede van plaaslike owerhede in 

hul onderskeie provinsies gere~l en georden word. 4) Die voorgaande be

vestig die or.,vattende mate waarin die □nderskeie provinsiale owerhede 

beheer □ or plaaslike owerhede uitoefen. Aan die een kant impliseer 

hierdie provinsiale stelsel van beheer nie slegs dat daar 'n groat mate 

van □oreenkoms kan wees tussen die plaaslike bwerhede wat daar in elk

een van die provinsies sal bestaan nie, maar dat daar, aan die ander 

1) Kyk in die verband die bepalings van die Volksgezondheidswet, 
1919, die Slumswet, 1934 en die Behuisingswet, 1966. 

2) Kyk par. 3.3, hoofstuk II. 

3) Kyk art. 84(1)(f)(i) van die Grondwet van die Rep~bliek van Suid
Afrika, 1961. 

4) Kyk in die verband die v□lge~de pr□Vinsiale ordonnansies: Provin
sie Kaap die Goeie Hoop, Munisipale Ordonnansie, 1974: Provinsie y 

Natal, Ordonnansie op Plaaslike Owerhede, 1974; Provinsie Trans
vaal, Drdonnansie o □ Plaaslike Bestuur, 1939 en Provinsie □ranje
Vrystaat, Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1962. 
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kant, oak verskille sal en kan wees. Die verskille wat bestaan word 

n~rens beter geillustreer as deur te let op die uiteenlopende re~lings 

wat daar in elke provinsie getref is met betrekking tot plaaslike be

stuursre~lings in landelike of buitestedelike gebiede nie.l). 

In gedagte rnoet egter oak gehou word dat die Parlernent konstitusioneel 

die soewereine wetgewende gesag in en vir die Republiek van Suid-Afrika 

is, en volle mag het om vir die vrede, orde en goeie regering van die 

Republiek wette te maak. 2) Die implikasle van hierdie bepaling is dat 

die Parlement die bevoegdheid het om wetgewing met betrekking tot 

plaaslike bestuursaangeleenthede te maak. Tot op hede is die preroga

tief van die Parlement nag slegs uitgeoefen om eieso□rtige plaaslike 

bestuursinstellings en -reelings vir bepaalde bevolkingsgroepe daar 

te stel, soos byvoorbeeld raadplegende- en bestuurskomitees vir die 

Kleurling- en Indi~rbevolkingsgroepe woonagtig in groepsgebiede krag

tens die Wet op Groepsgebiede, 1966 en Stedelike Bantoerade vir Bantoes 

woonagtig in stedelike gebiede, kragtens die Wet op Stedelike Bantoe

~' 1961. 

2.2 Deelname en verteenw□ordiging 

Die stelsel van plaaslike bestuur in Suid-Afrika bied, op enkele uit

sonderings na, 3) die geleentheid aan die ingesetenes van die regsge

biede van die onderskeie plaaslike owerhede wat aan bepaalde kwalifika

sies voldoen tot openbare deelname in die beslui tnemingsproses op 

plaaslike vlak.. Dee_lname ,word geinsti tusionaliseer deur die toekenning 

van stemreg, die geleentheid om kandidate te nomineer en om deur middel 

van periodieke verkiesings vanuit die gemeenskap persone te verkies om 

as verteenwoordigers op die beleidbepalende rade van plaaslike owerhede 

te dien. · Hierdie deelname en verteenwoordiging is, ondanks die feit 

dat plaaslike owerhede jurisdiksie uitoefen □ or en dienste lewer aan 

alle ingesetenes, ongeag bevolkingsgroep, binne hul onderskeie regs-

1) Kyk par. 3.2.2, hoofstuk II. 

2) Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1961, art. 
59(1). 

3) Uitsonderings in die verband is die Transvaalse Raad vir die Ont
wikkeling van Buitestedelike Gebiede en die Natalse Raad op Ont
wikkeling en Dienste, beide rade wie se lede ben□ em en nie verkies 
word nie. 
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gebiede, beperk tot die Blanke bevolkingsgroep met die uitsondering 

dat Kleurlinge, in bepaalde omstandighede, so □ s vroe~r verklaar1) 

stemreg op plaaslike owerheidsvlak lri die Kaappr□vinsie kon bly behou 

het. 

Dit kan dus gestel word d~t plaaslike owerhede in Suid-Afrika, wat 

die Blanke bevolkingsgroep betref, aan die grondslag van openbare deel

name (burgerlike oorwegings) waarop die bestaansreg van plaaslike ower

hede gefundeer kan word, voldoen. 

2~3 Finansiele selfonderhoud~ndheid 

'n Kenmerk van stedelike plaaslike owerhede in Suid-Afrika is dat hier

die owerhede tot 'n groat mate selfonderhoudend is met die verkryging 

van lopende inkomste om uitgawes van 'n herhalende of lopende aard te 

finansier. Volgens die gegewens vervat i.n tabel 2 het stedelike plaas

like owerhede, gedurende die tydperk in die tabel aangetoon, slegs 4,4 

persent van hul totale lopende inkomste as oordragsbetalings (subsi

dies) van die sentrale owerheid en die provinsiale owerhede ontvang. 

Inkomste word deur plaaslike owerhede benodig en aangewend ten einde 

te voldoen aan die nuttigheidsoorwegings waarop hulle bestaansreg ge

fundeer kan word, te wete rlie le'wering va;i dienste. 

Alhoewel stedelike plaaslike owe~hede in die algemeen as finansieel 

selfonderhoudend beskou kan word, in die sin dat hulle slegs tot 'n 

betreklik geringe mate deur die hoer owerheidsvlakke gesubsideer word, 

kan dit nie summier aanvaar word dat die inkomstPbronne tot hul beskik

king genoegsaam is om die benodigde dienste te lewer nie. Hierdie stel

ling word bevestig deur die bykans deurlopende versoeke w~t van plaas

like owerheidswe~ aan die ho~r owerheidsvlakke gerig word om toeken

ning van nuwe inkomstebronne. In die verband kan verwys word na die 

b2vindings van die Komitee van Ondersoek insake die Finansi~le Ver

houdings tussen die Sentrale Regering, die Provinsies en Plaaslike Be

sture (Die Borckenhagen-kami tee). In sy verslag het hierdie komitee 

soos volg gerapporteer: 

"Die Komitee het van 'n aantal kleiner plaaslike owerhede getuienis 

1) Kyk par. 3.4, hoofstuk II. 
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aangehoor betreffende hulle vermoe of onvermoe om hulle administra
tiewe en finansi~le probleme die hoof te bied. en di~ benodigde_dienste 
te !ewer teen 'n koste wat binne die dravermoe van hul belastingbeta
lers is. Die algemene indruk wat die komitee ontvang het van die ge
tuienis en finansiele state wat voorgele is, kom daarop neer dat som
mige van hierdie kleinere plaaslike owerhedE voortdurend moet spartel 
om hulle kop bo water te hou. Die ontwikkeling en uitbreiding by 
hierdie kleinere plaaslike owerhede is uiters traag omdat hulle in
komste min of meer konstant bly. 

Feitlik al die klein plaaslike besture het verklaar dat hulle in die 
meeste gevalle slegs in staat is om die minimum dienste te bekostig 
met die inkomste wat hulle tot hul beskikking het. Indien hulle meer. 
as sekere elementere dienste moet !ewer, sou hulle verplig wees om die· 
belastings of tariewe te verhoog wat dan bokant die·dravermo~ van die 
inwoners sal wees." 1) 

Uit die bogemelde blyk dit dat plaaslike owerhede met 'n klein inwoner

tal weens gebrek aan voldoende inkomstebr□nne slegs in staat is om die 

mees essensiele dienste te !ewer. Die voorgaande is belangrik, inag

genome die feit dat 'n groat persentasie van stedelike plaaslike □w~r

hede in Suid-Afrika 'n relatiewe klein getal inge~etenes, Blank sowel 

as Kleurlinge, binne hul regsgebiede het. 2) 

In die huidige tydsgewrig word plaaslike owerhede, veral in die grater 

stedelike sentra, al hoe meer gekonfronteer met hoer·eise met betrek

king tot diensleweringsfunksies. Die vermoe van plaaslike owerhed~ om 

aan hierdie eise te voldoen, staan in direkte verband met die beskik

baarheid van genoegsame inkomstebronne. In die verband is die volg~nde 

kommentaar op die verslag van die Borckenhagen-komitee, wie se onder

soek 15 jaar geduur het, insiggewend_van aard: 

"Fifteen years is a long time to wait for financial redress ••• The 

financial problems of that time are still problems, but local authori

ties did not have to contend with today's inflationary conditions, 

rising tariffs and rates, and the considerable resistance of the popu

lace to such increases. Demands upon local authorities for urban re

newal and housing, better roads to carry increasing motor vehicle traf-

1) Republiek van Suid-Afrika, Hoofverslag (Deel I : Stedelike Plaas
like Besture) van die Komitee van Ondersoek insake die Finansi~le 
Verhoudings tussen die Sentrale Reqering, die Pr □~insies en Plaai
like Besture (Die Borckenhaqen-komitee), Die Staatsdrukker, Pretoria, 
1966-1967, par. 177 en 184. 

2) Kyk in die verband par. 2.4 van hi8rdie h □ofstuk en tabel 14. 
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fie, enlarged transport facilities, throughways and freeways, more 

social services, and higher standards of service generally were muted, 

compared with today's clamour, especially in the larger centres."l) 

Die belangrikheid van finansiele selfonderhoudendheid van plaaslike 

owerhede is 'n aspek wat nie geringskat kan word nie. Dngeag die 

vraagstukke waarmee plaaslike owerhsde in Suid-Afrika ten opsigte van 

genoegsame inkomstebr□nne te kampe het, bly dit 'n feit dat hulle tot 

'n groat mate finansieel selfonderhoudend is. Dit verleen besondere . 

krag aan die bevestiging van hul bestaansreg en skep 'n agtergrond wat 

deeglik in berekening gebring moet word by die oorweging Van Voorstel

le betreffende plaaslike bestuursontwikkeling en -verandering. Dok 

wat plaaslike bestuur vir die Kleurlingbevolkingsgroep betref, is die 

aspek van finansiele selfonderhoudendheid van deurslaggewende belang. 

2.4 Jurisdiksionele vraagstukke 

Plaaslike owerhede kan in twee bree kategoriee, te wete stedelike 

(munisipaliteite) en landelike of buitestedelike plaaslike owerhede 

geklassifiseer word. Stedelike en landelike of buitestedelike plaas

like owerhede het, op een uitsondering na, jurisdiksie oar persone wat 

vir aensusdoeleindes as stedelik geklassifiseer word. 2) Die uitson

dering is die afdelingsrade van die Kaapprovinsie wie se regsgebiede 

benewens stedelike gebiede oak suiwer landelike gebiede insll!_it. 

Afdelingsrade se jurisdiksie strek dus oak □ or persone wat vir sensus

doeleindes as landelik geklassifiseer word. 

Die belangrikheid en die omvang van die werksaamhede van plaaslike 

owerhede vir en in stedelike gebiede is gesetel in die gegewens betref

fende verstedeliking soos vervat in die sensusdata van die mees resen

te nasionale sensus (1970) wat in Suid-Afrika gehou is. Volgens hier

die gegewens was 86,8 persent van die Blanke-, 74,0 persent van die 

Kleurling-, 86,8 persent van die Asiate-, 33,1 persent van die Bantoe

bevolkingsgroep en 47,9 persent van die totale bevolking as stedelik 

1) "After Borckenhagen" in The South African Treasurer, The Institute 
of Municipal Treasurers and Accountants S.A. Incorp., Vol. 43, no.· 
9, July 1971. 

2) Kyk par. 3.5, hoofstuk I vir 'n omskrywing van stedelike gebiede 
vir ssnsusdoeleindes •. 
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geklassifiseer.. 1) Stedelike plaaslike owerhede in Suid-Afrika se 

rsgsgebiede wissel van klein plattelandse dorpies m~t. 'n klein_inw□ner

tal tot grater dorpe en stede wat soms deel van 'n metrop□litaanse ge

bied uitmaak. 

Die Blanke- en Kleurlinginw□nertal van stedelike plaaslike owerhede 

word in tabel 14 uiteengesit. Uit die gegewens vervat in tabel 14 

blyk dit dat 442 stedelike plaaslike owerhede uit 'n t□ taal v~n 444, 

Blanke inwoners gehad het en dat in 227 (51,1 persent) 'n Blanke in

wonertal van 1 ODD en minder voorgekom het. Vergelykenderwys het 426 

stedelike plaaslike owerhede Kleurlinginwoners gehad en was daar in 

287 .(64,6 persent) 'n Kleurlinginwonertal van 1 ODO en minder. In 

134 (30,2 persent) van hierdie 287 stedelike plaaslike owerhede was 

die Kl~urlinginw□nertal 100 en minder. Terwyl slegs 31 (7,0 persent) 

van die stedelike plaaslike owerhede meer as 20 ODD Blanke inwoners 

gehad het, was die t□ tale Blanke inwonertal van hierdie 31 owerhede 

2 178 544 persone of 58,1 persent van die totale aantal Blankes wat 

gedurende die sensus van 1970 as stedelik geklassifiseer is. 2) "Dit 

blyk verder dat 692 163 Kleurlingpersone gedurende 1970 in die 8 ste

delike plaaslike owerhede met meer as 20 ODO Kleurlinginw□ners, woon

agtig was. Volgens die 1970-sensus was 1 494 490 Kleurlingpersone as 

stedelik geklassifiseer, en dit blyk dus dat 46,3 persent hiervan on

der die jurisdiksie van die 8 genoemde stedelike plaaslike owerhede 

geressorteer het. 03) 

'n Opvallende kenmerk van stedelike plaaslike owerhede in Suid-Afrika 

is dus dat 'n groat persentasie van hierdie owerhede Elk 'n relatiewe 

klein aantal ingesetenes het, terwyl 'n substantiewe deel van die to

tale aantal stedelinge in 'n klein persentasie van die totale aantal 

stedelike plaaslike owerhede aangetref word. Terwyl talle stedelike 

plaaslike owerhede jurisdiksie uit□ efen oar dorpe wat geisoleerd en 

ver afgesonder van ander dorpe gelee is en 'n relatiewe klein getal 

1) Cilliers, S.P., "Die Sosiologiese implikasies van Industrialisa
sie en Verstedeliking" in Vosloo, W.B. (red.), Uitdagings vir 
Plaaslike Owerhede, p. 6. 

2) Bevolkingstatistiek van die 31 stedelike plaaslike owerhede verkry. 
uit Republiek van Suid-Afrika, Bevolking~ensus 6 Mei 1970: Bevolk
ing van stede, dorpe en nie-stedelike gebiede (Versl~g no. 02-05-01), 
Die Staatsdrukker~ Pretoria. 

3) Verslag van die Theron-kommissie, par. 19.32. 
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ingesetenes het, is daar aan die ander kant talle stedelike plaaslikn 

owerhede met •n groat getal ingesetenes gelee in stedelike sentra wat 

deel van metropolitaanse gebiede uitmaak. 

"Die feit dat daar in Suid-Afrika die nodigheid was om landelike of 

buitestedelike plaaslike owerhede in te stel bevestig die feit dat 

stedelike of munisipale owerhede se regsgebiede nie die totale grond

gebied van Suid-Afrika ,dek nie ••• bring mee dat die grense van muni

sipaliteite voortdurend verander word (met die inlywing van verstede

likte gebiede of die stigting van nuwe munisipaliteite) om vir die 

nuwe dorpstigting voorsieniog te maak. Die tekortkoming van die be

staande benadering is dat die aanpassings op 'n ad hoc-gro~dslag plaas

vind en dat daar dus nie omvattende resionalisasie van die grense van 

die munisipaliteite plaasvind nie. 01) 

Die verskille wat daar bestaan tussen die groottes van plaaslike ower

hede en die probleme daaruitvoortspruitend, veral wat betref beskik

bare inkomstebronne en die lewering van dienste, bring die vraagstukke 

verbonde aan die afbakening van plaaslike bestuursgebiede na v□re. 

Dor hierdie aangeleentheid het die Theron-kommissie so □ s v□ lg bevind: 

"Die bestaande patroon waarvolgens plaaslike bestuursgebiede afgebaken 
is, het belangrike implikasies ten opsigte van veral twee stelle o□r
wegings. Eerstens het dit, uit •n doeltreffendheidsoogpunt gesien, •n 
belangrike uitwerking op die o~timalisering van dienslewering op die 
plaaslike owerheidsvlak. Tweedens het dit, uit 'n burgerlike oogpunt 
gesien, 'n belangrike uitwerking op die effektiewe d2elname van die 
betrokke gemeenskappe aan die plaaslike bestuursproses. Uit beide oog
punte gesien, blyk dit dat die huidige plaaslike bestuursgebiede nie 
deurgaans op 'n sinv□lle en ordelike grondslag afgebaken is nie en 
dikwels in die weg staan van 'n bevredigende patroon van plaaslike be
stuursontwikkeling • 

... 
Die vernaamste oorkoepelende vraagstuk is die wanaangepaste jurisdik-
sionele afbakening wat in verstedelikte gebied~ voorkom. Die kern van 
die vraagstuk is dat die verstedelikingsproses nuwe sosi□-ekonomiese 

eenhede tot stand bring wat nie met die bestaande afbakening van plaas
like bestuursgebiede ooreenstem nie. DiE aard en omvang van die vraag
stuk varieer na gelang van die aard en intensiteit van die verstede
likingspatroon. In metropalitaanse gebiede veral word hierdie vraag
stuk h □□ tsaaklik veroorsaak deur 'n kombinasie van twee s□orte st~de
like uitbreiding. Die eerste neem die vorm aan van konsentriese ste
delike groei vanuit 'n bepaalde kerngebied. Die tweede neem die v□rm 

1) Cloete, Munisipale Regering en Administrasie in Suid-Afrika, p. 26. 

,.,· 
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aan van die aanmekaargroei van twee of meer stedelike komplekse. Die 
vernaamste gevolg van hierdie toedrag van sake is dat stedelike of me
tropolitaanse kdmplekse tot stand kom wat beheer word deur 'n fragmen
tariese reeks plaaslike owerhede met jurisdiksionele gebiede wat nie 
aan die vereistes van doel treffende dienslewering of effektiewe bur
gerlike deelname voldoen nie." 1) 

Aangesien s□ortgelyke probleme oak in ander werelddele voorkom, is die 

bestaan van jurisdiksionele vraagstukke nie 'n probleem uniek aan Suid

Afrika nie. Ter stawing hiervan word enkele voorbeelde hieronder weer

gegee. 

In die verslag van "The Royal Commission on Local Governme~t in Eng

land 1966-1969" (die Maud-kommissie) word die volgende geboekstaaf: 

"Local Government areas do not fit the pattern of life and work in 
modern England. 

Fragmentation of England into 79 county boroughs and 45 countries 
exercising ind1=pendent jurisdictions and dividing town from country 
has made the proper planning of development and transportation impos
sible. 

Division of responsibility between dif~erent types of local authori
ties means that services which should be in the hands of one auihority 
are fragmented among several. 

Many local authorities are too small, in size and revenue, and in 
consequence too short of highly qualified manpower and technical equip
ment to be able to do their work as well as it could and should be 
done. 11 2). 

Die ulheat.ley-kommissie wat plaaslike bes-:uur in Skotland ondersoek het, 

het die volgende geb □ekst~af: 

"One witn.ess conveniently summarises the views of a number of others: 
"A basic defect is the separate and independent existence of a rela
tively large number of local authorities (many of them having juris
diction over very small areas, serving small populations or carrying 
out limited functions, and with boundaries which have little relevance 
to modern needs) which tends ta arouse, foster and institutionalise 
conflicts of interest between members f'rcm different areas and their 
authorities, and so to place unnecessary and obviously undesirable ob
stacles in the way of the efficieht and expeditious discharge of the 

1) Verslag van die Theron-kommissie, par. 19.13 en 19.14. 

2) Great Britain, The Re □rt of the R□ al Commission on Local Govern
ment in Enoland, (Cmnd. 040 , Her Majesty's Stationery Office, 
London 1 Volume 1: Report, par. 6. 
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work of local government." 

Other witnesses ••• believe that the structure is faulty in an even 
more fundamental respect. They argue that a level of local government 
is missing altogether - what most of them call the "regional" level ••• 

The general complaint is that the scale on which functions are dis
charged is not appropriate: the arsas are tao small. Thus either 
the service is a poor or narrowly conceived one, or it is wasteful of 
resources and staff••• 

The criticism is also made that the system separates functions which 
ought to be discharged together ••• 

We are told that the fragmented character of the local government 
structure makes for a very unequal spread of rateable resources ••• 

A persistent refrain in the evidence presented to us is the low stan
ding of local ~overnment at the present time. Few people, we were 
told, know or care what their local council does, and they are quite 
unconscious of any responsibility on their part for the efficiency of 
the services the council provides - as evidenced by the small numbers 
in which they turn out to the polls ••• 

Local authoriteis themselves are said not to be organised in a way 
that encourages good people to serve on or under them·••" l} 

Die Sekretaris-Generaal van die Internasionale Un~e van Plaaslike □wer

hede wys op die volgende: 

"In many countries local government is going through a period of fun
damental change. The reasons for this development are not only the 
growth of towns due to an increase in population, but also·the growing 
awareness that large industrial and commercial centres can no longer 
be planned or serviced in isolation from the surrounding rural or 
semi-rural areas an~ vice versa. On the other hand, small local autho
rities are often too weak in financial resources and trained personnel 
to provide proper services and adequate administ~ation ••• " 2) 

Wat Suid~Afrika betref, het ondersoek na plaaslike bestuursre~lings in 

bepaalde metropolitaanse gebiede ook die bestaan van jurisdiksionele 

vraagstukke en tekortkominge beklemtoon. Ter stawing hiervan word be

vindinge in die verband hieronder aangestip. 

In die verslag van die "Cammi ttee of Enquiry into · the · ins ti tut ion of 

l) Great Britain, The Re □rt of the Ro al Commission on Local Govern
ment in Scotland Cmnd. 150, Her Majesty's Stationery Office, 
Edinburgh, par. 76-84. 

2) Leemans, op. cit., p. 11. 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



116 

1) I 

separate Local Government for Coloured Group Areas", st~l die Komitee 

dit dat die volgende gebreke gevind is in die stelsel •Van plaaslike be

stuur van die Kaapse Skiereiland: 

die gebrek aan gebalanseerde en gekoordineerde beplanning in die 

gebied; en 

die gebrek aan 'n l□ giese patroon in die bestuurstelsel van 

grootskaalse munisipale dienste in die Skiereiland en omgewing. 

Die volgende dien as voorbeelde: 

Water - Die Skiereilandgebied behalwe Simonstad en Vishoek is van die 

munisipaliteit van Kaapstad afhanklik vir hul watervoorraad. 

Elektrisiteit - EVKOM deel die voorsiening hiervan met die munisipa

liteit van Kaapstad. 

Gesondheidsdienste - Die munisipaliteit van Kaapstad is binne sy eie ge

bied verantwoordelik vir gesondheidsdienste terwyl die afdelingsraad 

van die Kaap gesondheidsdienste aan die ander gebiede lewer. 

Die implikasies van hierdie tciedrag van sake is dat daar geen logiese 

verdeling van gebiede van beheer tussen die onderskeie plaaslike □wer

hede is nie en dat daar 'n.dringende behoefte vir die ko5rdinasie en 

moontlike amalgamasie van die grootskaalse dienste waarin die bewoners 

'n gemeenskaplike belang het □ntstaan het. Daar is oak 'n behoefte 

om 'n grater belangstelling en trots-te ontwikkel in saka van plaaslike 

belang vir die onafhanklike kleiner gemeenskappe. 

Roux wat die metropolitaanse vraagstuk in Grater Pretoria ondersoek 

het, het onder andere die volgende bevind, te wete: 

"Vandag het daar in vele state 'n wanbalans ontstaan tussen die be
,staande plaaslike regerings, die aard en omvang van hul gesag en hul 
regsgebiede aan die een kant, en die aard en omvang van geografiese 
gebiede wat ekonomiese en sosiale eenhede vorm aan die ander kant. 

1) Union of South Africa, Province of ths Cape of Good Hope, Report 
of Committee of Enquiry into the institution of Separate Local 
Government for Coloured Group Areas, Cape Town, 1960. 
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Daar is met ander woorde, politieke versnippering waar daar sosiale en 
ekonomiese eenheid bestaan. Die probleem is kortliks: Wat is die doel
treffendste en wenslikste verdeling van die hele geografiese gebied 
van 'n staat vir die doeleindes van regionale en/of plaaslike bestuur 
en watter mate van gesag moet regerings op regionale en plaaslike vlak
ke besit as een of albei vlakke deur die betrokke gemeenskap as nood
saaklik beskou word." 1) 

"Versplint~ring van 'n eenheidsgebied onder meer as een owerheid gee 
aanleiding tot 'n styging in die koste van noodsaaklike dienste weens 
duplisering, gebrek aan omvattende beplanning en verlies van openbare 
verantwoordelikheid. Daar word gesoek na eenheid van gesag en eenheid 
van verantwoordelikheid." 2) 

•n Dndersoek 3) uitgevoer in opdrag van die Administrateur van die Kaap

provinsie met die doel om praktiese vo □rstelle te maak vir die da~r

stelling van 'n metropolitaanse owerheid in die Kaapse Skiereiland en 

vir die hersiening van munisipale grense het die volgende tekortkominge 

in die plaaslike bestuursreelings van die gebied gevind: 

die gebrek aan beplanning en ontwikkeling weens die afwesigheid uan 

'n bevoegde owerheid wat finansieel daartoe in staat is om-~ie ge

koordineerde fisiese ontwikkeling van die gebied te onderneem in 

ooreenstemming met die beplanning van nuwe gebiede; 

die ongelyke verspreiding van belastinglaste veral weens die druk 

op sommige plaaslike owerhede om behuising vir die Kleurlingbevolk

ingsgroep te voorsien asook ander geriewe soos sport 2n_ strandge

riewe; en 

die gebrek aan 1 h algemene diensower~2id om plaaslike bestuurs

dienste van 'n metr □politaanse of gebiedwye aard te lewer. 

2.5 Dplossings vir jurisdiksionele vraagstukke 

Soos aanget□ on in die vorige rubriek het die bestaande patroon waar-

1) Roux, Die Metropolitaanse vraagstuk met besondere verwysing na 
Groter Pretoria, pp. 56 en 57. 

2) Ibid., p. 66. 
3) Republic of South Africa, Province of the Cape of Good Hope, Report 

and recommendations on the subject of the proposed establishment of 
a Metropolitan Municipal Authority for the Cape Peninsula, Cape 
Town, 1966. Hierna na verwys as die Slaterverslag. 
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volgens plaaslike bestuursgebiede afgebaken word, belangrike implika

sies ten opsigte van die burgerlike- en doeltreffend- of nuttigheids

oorwegings waarop die bestaansreg van plaaslike owerhede gefundeer kan 

word. 

Vanuit 'n nuttigheids- of doeltreffendheidsoogpunt geargumenteer kan 

gewys word op die voordele verbonde aan die konsolidasie en regiona

lisering van plaaslike bestuursgebiede en -dienste as gevolg van laer 

eenheidskostes en die skaalvergrotingsvocrdele daaruit voortspruitend. 

Meer spesi fiek gestel word die volgende voordele aan die reorganisasie, 

konsolidasie en vergroting van jurisdiksionele gebiede toegeskryf: 

"(i) Die verbetering van munisipale dienste as gevolg van sentrali
sasie, grootskaalse werkverrigting en spesialisasie. 

(ii) Die ko6rdinasie van munisipale dienste as gevolg van die feit 
dat aangeleenthede soos vervoer, ~esoedelingsbeheer, verkeersop~ 
eenhoping, brandweer- en gesondheidsdienste op 'n omvattender 
skaal aangepak moet word as wat binne die beperkte jurisdiksie 
van een plaaslike owerheid moontlik is. 

(iii) Die uitskakeling van oneweredige finansi§le laste wat meege-
bring word deurdat alle plaaslike □ werhede in 'n bepaalde dig
bevolkte streek nie eweredig tot die daarstelling van ontspan
ningsgeriewe, verkeerswee, parkeergeriewe, slumopruiming, behuis
ingskernas, gesondheidsdtenste, ens., bydra nie, terwyl die voorde~ 
le. van hierdie dienste op 'n streekwye grondslag geniet word. 

(iv) Die uitskakeling van obstruksies teen omvattende beleidsbepaling 
op 'n streekgrondslag aangesien die proliferasie van plaaslike 
bestuurseenhede die bereiking van konsensus aan bande le. 

(v) Die vereenvoudiging en vaartbelyr.inq van plasslike owerheid
strukture wat deur gefragmenteerde, oorvl~uelde jurisdiksies 
meegebring word en die tuisbring van oper.~are verantwoordelik
heid en aanspreeklikheid aan bande l&." 1) 

In teenstelling hiermee word vanuit •n burgerlike oogpunt sterk stand

punt ingeneem teen enige paging tot die konsolidasie van plaaslike be

stuursgebiede. Die volgende standpunt dien tot stawing van hierdie 

stelling: 

"Uit 'n burgerlike oogpunt gesien, is daar egter dikwels sterk weer
stand teen kons□ lidasiepogings aanwesig, vanwe~ diepgewortelde plaas
like sentimente, sosiale □□rwegings, politieke o □rwegings en gevestig
de belange. Gevestigde plaaslike gemeenskappe is meesal sterk gebonde 

1) Verslag van die Theron-kommissie, par. 19.15. 
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aan die beginsel van outonome selfbeskikking en beskou hulle eie plaas
like owerheid as 'n bolwerk teen oordrewe sentralisasie, burokratise
ring, vreemde indringing en oorheersing van buite. Doeltreffende diens
lewering word nie as die enigste geldige maatstaf vir die beoordeling 
van die effektiewe funksi□nering van plaaslike owerheidsinstellings be
skou nie. Meer spesifiek gestel, word die volgende voordele aan ge
fragmenteerde plaaslike besture toegeskryf: 

(i) Dit speel 'n sleutelrol in die bevordering en behoud van 'n ge
voel van gemeenskapsidentiteit en plaaslike outonomie ten op
sigte van die soort en kwaliteit van plaaslike bestuursdienste, 
in teenstelling met die anonimiteit van 'n massabestaan binne 
die raamwerk van 'n heterogene stadskultuur. 

(ii) Dit skep 'n toeganklike forum om griewe of besware te lug en op 
'n gedesentraliseerde vlak aan die bestuursproses deel te neem, 
in teenstelling met 'n onpers□onlike, verwyderde gesentraliseer
de stelsel. 

(iii) Dit gee aan die burger 'n grater gev□ el van persoonlike effekti
~iteit en betrokkenheid in plaaslike aangeleenthede, in teen
stelling met die apatiese reaksies wat gr □otskaalse burokratiese 
organisasiestrukture uitlok. 

(iv) Dit gee aan bepaalde eiesoortige groepe die geleentheid om hulle 
eie lewenstyl, hulle eie kultuur en die homogeniteit van hulle 
eie □r □ ep te bewaar en te beskerm binne die grense van hulle 
~ie plaaslike bestuursgebied. 

(v) Dit gee grater geleentheid tot effektiewe deelname deur minder
heidsgroepe aan die plaaslike bestuursproses as wat in grater 
plaaslike bestuurseenhede moontlik is waar getalsmeerderhede ge
woonlik die deurslag gee. 

(vi) Dit bied grater geleenthede tot die akkommodasie van potensi~le 
intergr □ epskonflik, veral in heterogene samelewings waar daar 
sterk verdelingsfaktore soos ras-, kleur-, taal-, kultuur- of 
godsdiensverskille aanwesig is, aangesien dit kontakpunte wat 
wrywing veroorsaak, verminder en bydra tot 'n gr □ter gevoel van 
sekuriteit en harmonie. 11 1) · 

Die probleem verbonde aan die oplossing van jurisdiksionele vraagstukke 

sentreer dus rondom die vind van 'n formule waarvolgens tot die groot

ste mate moontlik 1 n·ewewig bewerkstellig kan word tussen twee botsende 

oorwegings, te wete die burgerlike oorwegings aan die een kant en die 

doeltreffendheids- of nuttigheidsoorwegings aan die ander kant. Met 

die verloop van tyd is d~ar verskillende formules ontwerp vir die op

lossing van die jurisdiksionele vraagstukke wat voortspruit uit die af

bakening van plaaslike bestuursgebiede. Die verskillende en alternatiewe 

moontlikhede word vervolgens, puntsgewys, aangestip. 

' 1) Ibid., par. 19.16. 
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2.5.1 Amalgamasie 

Die amalgamasie of samesmelting van twe2 of meer aangrensende plaaslike 

owerhede het as resultaat dat die bestaande plaaslike owerhede in hul 

huidige vorm ophou bestaan en dat in die plek daarvan een enkele en 

grater plaaslike owerheid ingestel word. 

Die redes vir en behoeftes aan amalgamasie word soos volg deur Leemans 

gestel: "In spite of the treasured dogma of local autonomy the cry . 

for amalgama~ion in European countries during the 20th century has be

come stronger and acquired increasing support. The principle reason 

for this plea was the scale enlargement resulting from better communi

cations, greater social mobility and the technological developments. 

Secondly augmentation of local government tasks, whether on the com

munes' own initiative ~r as a result of d~legation by higher authori

ties, affected the adequacy of local government units."!) Voortspruit
end uit 'n o~dersoek na plaaslike bestuur in Groot Brittanje word in die 

verslag van die Maud-kommissie op die volgende voordele van grater plaas

like owerhede gewys: 

"Larger authorities offer advantages of specialisation in staff and 

institutions. They also make it possible to achieve a more rational 

distribution of staff and institutions. Large-~cale administration 

has the additional advantage of spreading the administrative load more 

evenly and, because it can draw on greater resources, offering a wider 

range of policy choices." 2) Aan die ander kant wys die Maud-kommissie 

egter oak daarop ••• "that larger authorities could be slow to adapt 

their arrangements to meet the problems created by scala, notably by 

delegation, either from member to officer or from senior officer to 

his subordinates. Similarly, there was not always adequate response 

to the problems of co-ordination between departments that large-scale 

operation creates. 03~ 

In die Slater-verslag waarin aanbeveel is dat 'n metropolitaanse muni

sipale owerheid in die Kaapse Skiereiland ingestel behoort te word, 

word daar oak gewys op die nodigheid dat sommige van die bestaande 

1) Leemans, op. cit., p. 83. 

2) Great Britain, The Report of the Royal Commission on Local Govern
ment in England, par. 224. 

3) Loe. cit. 
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munisipale owerhede met mekaar moet amalgameer. 1) In die verslag word 

die volgende ook gestel: nit should be realized that.a policy_of 

small local authorities in a metropolitan area, apart from other se

rious disabilities, is wasteful of staff and results in inadequate ad

ministrative competence and tends to multiply a parochial outlook." 2) 

Volgens Leemans3) bestaan daar verskillende benaderings tot amalgama

sie wat gevolg kan word so□s hieronder aangedui: 

stuksgewyse of ad hoc-amalgamasie ui tgevoer en toegepas soos beson•- -

dere toestande en omstandighede dit vereis en noodsaak; 

grootskaalse of landswye amalgamasie waar plaaslike owerhede vol

gens 'n program of plan geamalgameer word; 

vrywillige amalgamasie waar dit statut&r vasgel& word dat plaaslike 

owerhede alleenlik met mekaar geamalgameer kan word indien elke 

indiwiduele plaaslike owerheid daarby betrokke daartoe instem en hul 

goedkeuring aan die amaigamasievoorstel heg; 4). en 

verpligte amalgamasie waar hoer owerheidsvlakke die wetlike vermoe 

het om die amalgamasie van plaaslike owerhede te verplig en af te 

dwing. 

Elkeen van die gemelde benaderings tot amalgamasie in kombinasie met 

mekaar, 1& tot 'n meerdere of mindere mate klem op die selfbeskikkings-

reg van plaaslike owerhede in die verband. Terwyl vrywillige en stuks

gewyse (ad·hoc) amalgamasie die besluit betreffende amalgamasie tot 

'n groat mate aan die owerhede direk daarby betrokke oorlaat is ver

pligte en grootskaalse amalgamasie volgens plan of program so□ s deur 

die hoer owerheidsvlakke neergel&. 
) 

1) · Die Slater-versl~a, par. 285 en 287. 

2) Ibid., par. 277. 

3) Leemans, op. cit., pp. 98 en 101. 

4) Volgens Leemans dien vrywillige amalgamasie as aanduiding van die 
waarde geheg aan die outonomie van plaaslike owerhede. Leemans 
beweer dat daar slegs in die Verenigde State van Amerika statutere· 
voorskrifte bestaan dat plaaslike owerhede vrywillig met mekaar moet 
amalgemeer. Die nie~statut~re erkenning van die gewilligheid om te 
amalgameer moet egter nie uit die □og verloor word nie. Kyk Ibid., 
p. 102. -
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Die a~algamasie van plaaslike awerhede wek dikwels sterk teenstand 

· daarteen op. Leemans.verwys hierna so□ s volg: "Amalgamatio~ often 

arouses widespread and forceful resistance which is deeply rooted and 

shows itself to be very effective. Many countries ha0e therefore made 

little progress so far towards achieving amalgamation, ••• "l) Die ar

gumente aangevoer vir die behoud van gefragmenteerde plaaslike owerhede 

soos aangevoer vanuit 'n burgerlike oogpunt, dien juis as die argumen

te wat aangevoer word teen amalgamasievoorstelle. 

2.5.2 Inlywing, 

Inlywing wat oak as •n ~□rm van· amalgamasie beskou kan word, verwys na 

die moontlikheid dat 'n plaaslike owerheid grondgebied wat onder die 

jurisdiksie van 'n ander plaaslike owerheid ressorteer, kan inlyf om 

deel uit te maak van sy eie regsgebied. Hierdie soort konsolidasie 

en uitbreiding van plaaslike bestuursgebiede kom dikwels in Suid-Afrika 

voor, veral in die snelontwikkelende stedelike gebiede. In die ge

biede word landelike grondgebied gereeld afgebaken vir stedelike- en 

dorpsontwikkeling en dan ingelyf om deel uit te maak van die regsgebied 

van 'n reeds bestaande aangrensende munisipaliteit. 

2.5.3 Twee-vlak stelsel ih metropolitaanse gebiede 

Metropolitaanse gebiede word vanuit 'n plaaslike bestuurso □ gpunt daar

aan gekenmerk dat dit 'n ver~tedelikte gebied is wat geografies aan

eenskakelend is en onder die jurisdiksie van 'n aantal verskillende 

plaaslike owerhede ressorteer. So 'n toestand gee aanleiding tot be

sondere organisatoriE3e vraagstukke wat omskryf word as die "metropo

litaanse probleem11 •
2) Die oplossing van hierdie vraagstukke kan tot 

twee hoofpunte gereduseer word: 

n ••• om 'n plaaslike owerheidstruktuur te skep waarvan die terri

toriale grense 'n geskikte jurisdiksionele basis kan uitmaak vir 

doelgerigte metropolitaanse heplanning, positiewe ontwikkelingsbe

heer, doeltreffende diensteverskaffing en toereikende finansiele 

voorsiening; en 

1) Leemans, op. cit., p. 91. 

2) Kyk par. 3.9, hoofstuk I. 
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om plaaslike owerheidsinstellings te ontwerp wat die wense en be

hoeftes van indiwidue, belangegr□ epe en ander eenhede of groepe

rings binne die metrop□litaanse kompleks op 'n bevredigende wyse 

sal verteenwoordig."l) 

Die skepping van 'n rnetropolitaanse munisipale owerheid is daarop ge

rig om 'n oorkoepelende owerheid daar te stel met jurisdiksie □or die 

metropolitaanse gebied as geheel. Daar bestaan verskillende alterna

tiewe waarvolgens 'n metropolitaanse owerheid daargestel kan word: 

die skepping van 'n_ metropoli taanse owerheid bykornend tot die reeds 

bestaande plaaslike owerhede;. 

die omskepping van een van die bestaande plaaslike owerhede tot 'n 

metrop□litaanse □werheid terwyl die ander bestaande plaaslik2 ower

hede steeds bly vo□rtbestaan; en 

die amalgamasie van alle bestaande plaaslike owerhede om een enkele 

metrop□litaanse owerheid te vorrn. 2) 

Die eerste twee alternatiewe hierbo aangestip, staan bekend as die 

tw22-vlak st2lsel of die federale oplossing vir die metropolitaanse 

probleern omdat dit voorsienipg rnaak vir twee vlakke van plaaslike 

owerhede binne die metropolitaanse gebied. Volgens hierdie plan word 

die metropolitaanse owerheid beklee met gesag en bevoegdhede oar die 

metropolitaanse gebied as geheel □or spesifieke aangeleenthede wat 'n 

gebiedwye inslag het, soos etads- en streekbeplar~ingsaangeleenthede, 

hoof- en verbindingspaaie en water-, riool- en elektrisiteitsvoorsien

ing. Die bestaande plaaslike o~erhede moet ingevolge so 'n re~ling 

dus van hul funksies en bevoegdhede aan die metropolitaanse owerheid 

oordra, maar behou egter jurisdiksie □or ander gespesifiseerde en om

skrewe aangeleenthede van 1 n plaaslike aard. 

Elk van hierdie twee alternatiew~ word vervolgens beskryf aan die hand 

van voorbeelde daarvan. 

1) Vosloo, W.8., "Die patroon van verstedeliking in Suid-Afrika" in 
Vosloo, W.B. (Red.), Uitdagings vir Plaaslike Dwerhede, p. 92. 

2) Kyk par. 2.5.1 van hierdie hoofstuk. 

/ 
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2.5.3~1 Toronto 

Die bekendste voorbeeld van 'n metropolitaanse owerheid wat ingest~l 

·is om bykomend tot bestaande plaaslike owerhede te funksoneer, is die 

metropolitaanse owerheid van T □ronto 1)in Kanada wat deur vakskrywers 

as 'n model beskryf word. Die metropolitaanse owerheid van Toronto 

is in Janua~ie 1954 ing~volge pr□vinsiale wetgewing geskep as 'n fe

derasie van 13 verskillende munisipaliteite - die stad Toronto en 12 

kleiner omliggende munisipaliteite. Die rede vir die skepping van 

die metropolitaanse owerheid was hoofsaaklik gesetel in 'n snelle be

volkingstoename in die gebied2) met daarmeegepaardgaande probleme in 

die voorsiening van essensiele munisipale dienste soos watervoorsien

ing, riool- en vullisbeskikking en die verkryging van fondse vir 

grootskaalse kapitaalwerke. 

Die plaaslike bestuursdienste in die metropolitaanse gebied is verdeel 

tussen die metropolitaanse owerheid en die munisipaliteite wat deel 

van die federasie uitmaak. Die metropolitaanse owerheid is verantwoor

delik vir belastingheffings, lenings, watervoorsiening, rioolbeskikking 

en hoofpaaie en die munisipaliteite in hul onderskeie regsgebiede vir 

dienste soos lisensf§ring, brandbeskerming, biblioteke en belastingin

vordering. 

Kragtens wetgewing is voorsiening gemaak vir 'n Metropolitaanse Raad 

bestaande uit 25 raadslede. 3) In 1967 is die 13 munisipaliteite in die 

Toronto metropolitaanse gebied d2ur middel van Gmalgamasie geherorga

niseer en verminder tot 'n totaal van ses munisip2liteite. Die gevolg 

hiervan was dat die M~tropalitaanse Raad se ledetal tot 33 verhoog 

is. 4) Die verteenwoardiging van die vyf kleiner munisipaliteite ge

skied met inagneming van die bevolking wo □nagtig binne hul gebied van 

jurisdiksie. 

1) Kyk Leemans, op. cit., pp. 295-208. 

2) Die bevolking van die gebied het toegeneem van 225 000 in 1900 
tot 1 172 000 in 1953. 

3) Die ledetal van 25 is soos vrilg saamgestel: Die stad Toronto het •· 
12 verteenwoordigers, die twaalf ander munisipaliteite het elk 
een verteenwoordiger plus 'n onafhanklike benoemde voorsitter. 

4) Die ledetal van 33 is soos volg saamgestel: 'n Voorsitter, 12 
verteenwoordiqers van die Staci Toronto en 20 verteenwoordigers 
vir die vyf a~der munisipaliteite. Kyk Leemans, op. cit., p. 208. 
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Die Metropoliteanse Raad bestaan gevolglik uit verteenwoordigers (raads

lede) van die onderskeie munisipale rade gesetel in die metropolitaanse 

gebied van Toronto. 

Die samestelling van die Metropolitaanse Raad soos hierbo uiteengesit 

word beskou as een van die hoofredes vir die sukses van hierdie instel

ling. Die volgende aanhaling uit 'n amptelik~ brosjure van die me

tr□ p□litaanse owerheid van Toronto onderskryf hierdie siening: "An 

essential characteristic of the Metropolitan system is that members 

are not selected directly to Council but become members of the Metro~ 

politan Council by virtue of election to office in their local muni

cipalities as Mayors, Aldermen ur Controllers. This has ensured con

tinuity and co-ordination between the operations of the Metropolitan 

Corporation and the local area municipalities and has contributed sig

nificantly to achievements of the Metr~politan Government. 01 ) 

Die ~ukses van die metropolitaanse owerheid van Toronto word treffend 

bevestig in die volgende aanhaling: "In 1953 the Provincial Govern

ment first undertook to pioneer a system of federal municipal govern

ment in the Toronto area by combining the financial resources of 

thirteen separate municipalities. It has since been possible for the 

Metropolitan Government to apply these re3□urces to the solution of 

problems common to all the municipalities while each municipality is 

still permitted to develop a distinct character and to pursue indivi

dual programs of importance to local citizens. In the first fifteen 

years of its operations, the Metropolitan Corporation made an enormous 

effort to overcome the worst deficiencies in the urban environment of 

its member municipalities which had been neglected and allowed to de

teriorate for decades. 02) 

Uit die bogemelde is dit duidelik dat die metropolitaanse owerheid ho□f

saaklik ingestel was om bepaalde gebreke en probleme in die munisipale 

dienslewering van die gebied die hoof te bied. 

Die instelling van 'n metropolitaanse owerheid in Toronto het nie sander 

1) Metropolitan Toronto Council, Metropolitan Toronto, Toronto, 1970, 
p. 6. 

2) Ibid., p. 2. 
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teenkanting geskied nie~ Daar was basies twee sterk standpunte oar 

die aangeleentheid: 

die stad Toronto se standpunt dat die probleme en vraagstukke wat 

ondervind word alleenlik opgelos kon word deur 'n volskaalse amal

gamasie van alle munisipaliteite in die metropolitaanse gebied; en 

die twaalf omliggende kleiner buur-munisipaliteite wat aan die an

der kant die standpunt van die stad Toronto sterk teengestaan het 

en daarop aangedring het dat hulle hul outonomie as onafhanklike 

munisipaliteite moet bly behou. 

Die resultaat soos dit uitgekristalliseer het in die instelling van 

die metrop□litaanse owerheid, soos hierbo uiteengesit, wat volgens al

le aanduidings bevredi~end funksioneer, was gevolglik tot 'n groat 

mate 'n kompromie tuss8n die twee standpunte. 

2.5.3.2 Kaapse Skiereiland 

Die omskepping van 'n bestaande plaaslike owerheid tot •n metropoli

taanse owerheid is nag 'n moontlikheid ter oplossing van die probleme 

wat plaaslike owerhede in sodanige gebiede ondervind. In die Slater

verslag waarin voorstelle bevat is □or die instelling van 'n metro

politaanse munisipale owerheid in die Kaapse Skiereiland is so 'n op

lossing aangeuied. 

Tydens die Slut2r-ondersoek was daar tien gevestigde en onafhanklike 

plaaslike owerhede in die Kaapse Skiereiland te wete die afdelingsraad 

van die Kaap en die munisipaliteite van Kaapstad, Bellville, Durban

ville, Goodwood, Milnert-□n, Parow, Pinelands, Sim□nstad en Vishoek. 1)_ 

Binne die regsgebiede van die afdelingsraad was daar oak 13 verklaarde 

"plaaslike gebiede" gele~, dit wil s& stedelike gebiede wat munisipale 

dienste benodig en wat mo □ntlik tot volwaardige munisipaliteite kan 

ontwikkel. 

Slater het bevind dat die problem\:! van plaaslike owerhede in die Kaapse 

1) In die uiteensetting van die Slater-verslag beteken Kaapse Skier
eiland dus alle gebiede wat onder die jurisdiksie van hierdie 
plaa~like bwerhede ressorteer. 
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Skiereiland in die t~ekoms sal toeneem weens 'n snelle bevolkingsgraei 

wat noodwendig die stedelike gebied se omvang snel s~l vergro□~- Ge

paardgaande hiermee is die feit dat die jurisdiksionele grense van mu

nisipalitei'te nie as sodanig beplan is nie, maar dat dit met die ver

loop van tyd op 'n gr□□ tliks lukrake wyse so gegroei en ontwikkel het. 

Die behoefte aan die afbakening van taepaslike plaaslike bestuursge

biede om toekomstige ontwikkelinge as gevolg van bevolkingsgroei te 

orden en te beplan, is dus 'n saak van dringende belang. 

Nadat Slater verskeie alternatiewe oplossings vir die probleme bespreek

en oorweeg het, het hy voorgestel dat" ••• the provincial council 

shot..:-ld adopt special legislation establishing a metropolitan authority 

for the area of the Cape Peninsula in substitution for the Cape Divi-
. 1) 

sional Counciln. Hierdie vo□rstel was gegrond op.sy mening dat die 

Kaapse Skiereiland 'n klassieke vooEbeeld is van die ttmetropolitaanse 

probleem" wat hy soos volg omskryf: nrhe rapid growth of urban popu

lations has resulted in the urbanisation of extensive more or less 

continuous areas which require co-ordinated action for the economical 

and efficient planning and maintenance of area-wide services but which 

fall under fragmented civic c□ntra1.u2) 

Ten einde die probleme die hoof te bied is in die Sl□ter-verslag v□or-

gest~l dat die afdelingsraad van die Kaap met 'n metr □ p□ litaanse □wer

heid vervang moet word. Hierdie metropolitaanse owerheid moet met 

verantwoordelikheid □or die volgende plaaslike bestuursdienste en funk

sies op 'n gebiedwye grondslag beklee wees: 

die breer beplanningsaspekte van die gebied; 

behuising vir nie-blankes; 

geriewe met inbegrip van strandgeriewe vir nie.:_blankes; 

bant□ eadministrasie; 

plaaslike ges□ndhe~sdienste met uitsluiting van die gebied onde~ 

jurisdiksie van die munisipaliteit van Kaapstad; 

watervo□rsiening; 

1) Slater-verslag, pa~. 183. 

2) Ibid., par. 167. 
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ri □oluitvalwerke en hooflynriole; 

arnbulansdienste; 

begraafplase; 

beheer □ or strande; en 

spesiale werke soos hoofpaaie, □orstromingsbeheermaatre~ls, 

dreinering en hernuwingskemas. 

Die t□ ekenning van bogemelde funksies en dienste aan die metropolitsan

se owerheid sou 'n reallokasie van dienste en funksies tot gevolg h~. 

Terwyl die bestaande plaaslike awerhede somrnige van hul funksies aan 

die metrop□ litaanse owerheid sou moes □ordra, sbu hulle steeds elk in 

hul onderskeie regsgebiede verantwoordelik bly vir alle plaaslike be

stuursdienste en -funksies wat nie oorgedra is nie. 1) 

Wat die samestelling van die raad van die voorgestelde rnetr □ politaar.se 

owerheid betref, is in die Slater-verslag voorgestel dat die regsge

bied van die owerheid in 15 wyke verdeel word en dat een raadslid per 

wyk verkies moet word deur die stemgeregtigde kiesers van elke wyk. 

Bo en behalwe hierdie 15 verk□se lede is oak vo □rgestel dat daar vyf 

addisionele lede op die raad moet dien, welke lede deur die Administra-. 

teur benoem moet word. Die raad ao8 funksioneer deur middel van 'n 

uitvoerende komitee van vyf raadslede en sou ook hoogstens vier ander 

vaste komitees kan saarnstel vir besondere doeleindes. Die eerste 

voorsitter van die raad sal vanuit raadsgeledere deur die Administra

teur aangestel word en daaropvolgende v□□rsitters sal uit en deur 

raadslede verkies word. 

In die Slater-verslag is aanbeveel dat die metropolitaanse owerheid 

die bevoegdheid moet besit om jaarliks 'n eiendornsbelasting, 'n water

belasting, buitengewone- en spesiale belasting op belasbare eiendom 

in sy regsgebied te hefi wat inagnernende bepaalde omstandighede, s□os 

die beskikbaarheid van dienste en welke owerheid die dienste lewer, op 

'n gedifferensieerde en geselekteerde grondslag kan geskied. Die rne

tropolitaanse owerheid sal oak fondse verkry uit gelde en tariewe ge

hef op dienste gelewer en sal oak die bevoegdheid besit om lenings vir 

uitbreidings van 1 n kapitale aard aan te gaan. 

1) Ibid., par. 205. 
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Slater was oak van mening dat soos die Kaapse Skiereiland ontwikkelr 

daar metterwoon die behoefte aan en nodigheid vir die.stigtino van / -. 
nuwe munisipaliteite in die gebied sal ontstaan en dat bestaande ste-

delike gebiede ingelyf sal moet word by bestaande munisipaliteite. 

Hy was voorts van mening dat die volgende faktore deeglik in oorweging 

gebring behoort te word in besluite oar die eventuele grense van be

staande munisipaliteite en die gebiede van toekomstige munisipaliteite, 

te wete: 

'n maksimum inwonergetal, met uitsondering van Kaapstad van ongeveer· 

250 ODD; 

vir 'n nuwe munisipaliteit 'n minimum inwonergetal van 100 DOD bin

ne 25 jaar; 

die topografiese eienskappe in verhouding tot die fisiese ontwikkel

ingsplan van die gebied sodat dienste so doeltreffend moontlik ge

lewer kan word en sodat toepaslike voorsiening_gEmaak kan word vir 

gemeenskapsfasiliteite; en 

die munisipaliteit moet finansieel daartoe in staat wees om sy 

dienste doeltreffend te kan uitvoer binne 'n redelike belasting

struktuur.1) 

Dor die afbakening van t□ epaslike plaaslike bestuursgebiede, inagne

mende bogemelde faktore, stel Slater ook voor dat bepaald~ bestaande 

munisipaliteite in die gebied sterk oorweging daaraan moet skenk om met 

mekaar te amalgameer. 2) 

Alhoewel daar besondere meriete in die voorstelle van die Slater-verslag 

gevind kan word, is dit nie aanvaar en uitgevoer nie en alhoewel die re

des vir die nie-aanvaarding van die vo □rstelle nooit amptelik bekend 

gemaak is nie, ~au die volgende redes as v~n deurslaggewende belang 

beskou kan word: 

teenkanting en besware teen die veranderinge soos vervat in die vo□r

stelle van die kant van die plaaslike owerhede daardeur geraak; 

1) Ibid., par. 277. 

2) Kyk par. 2.5.1 van hierdie hoofstuk. 
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inagnemende die feit dat die geaffekteerde plaaslike owerhede die 

voorstelle teenstaan, die verdere feit dat die provinsiale owerheid 

die voorstelle sou maes inisieer deur middel van die aanvaarding 

van 'n magtigende ard□nnansie en die afwesigheid van bereidwillig

heid en instemming ten opsigte van die uitv□ ering van die be□agde 

veranderinge die provinsiale owerheid tot bes□ndere versigtigheid 

sou noop ten einde nie die onderlinge verhoudings tussen die be

trakke twee awerheidsvlakke, wat in noue verband tot en met mekaar 

moet funksi□neer, te vertroebel nie; en 

die opvatting dat die probleme wat bestaan op 'n minder ingrypende 

wyse die hoof gebied kan word deur middel van ander minder drastiese 

~d hoc re~lings wat die status guo grootliks handhaaf. 

2.5.4 Enkeldoel diensinstellings 

Die skepping van enkeldoel diensinstellings om een bepaalde owerheids

funksie of -diens landswyd of vir 'n besondere gebied soos 'n _metro

politaanse gebied te behartig, is 'n metode waarvolgens funksionele 

konsolidasie en rasionelisasie bewerkstellig kan word. Volgens die 

skrywers Robson en Regan is die rede3 vir die skepping van sulke in

stellings die volgende: 

"(l) Inadequacy of existing organization of local government and diffi
culty of reforming the structure. 

(2) To escape from the legal limits imposed on the borrowing pbwers 
of city governments. 

(3) They appeal to them who think that this is the most efficient 
way to get a pa~ticular job done by specialists without the de
lay and the conflicts which the regular processes of democratic 
government frequently encounter." 1) 

Die bekendste voarbeelde van enkeldael diensinstellings in Suid-Afrika 

wat funksies lewer wat tradisioneel binne die funksionele terrein van 

plaaslike owerhede ressorteer, is die Elektrisiteitsvoorsieningskommis

sie (EVKDM) En die Handwat,erraad. 

1) Robson, W.A. & Regan, D.E. (Editors), Gteat Cities of the World: 
Their governments,· politics and planni~, Volume 1, George Allen 
& Unwin Ltd., London, Third edition, 1972, p. 77. 
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2.5.4.1 Elektrisiteitsvoorsieningskommissie (EVKOM) 

Die Elektrisiteitsvoorsieningskommissie is kragtens die Elektrisiteits

wet, 1922, opgerig en funksi□neer tans kragtens die bepalings van die 

Elektrisiteitswet, 1958, wat die wet van 1922 herroep het. Die Kom

missie besiaan uit minstens vyf en hoogstens sewe lede wat deur die 

Staatspresident aangestel word. Die Kommissie is beklee met regsper

soonlikheid en is bevoeg" ••• om ondernemings ter voorsiening van 'n 

voldoende voorraad elektrisiteit aan Staatsdepartemente, met inbegrip 

van die Suid-Afrikaanse Sp□orweg- en Hawensadministrasie, plaaslike 

besture, maatskappye of an:der persone in die R epubliek op te rig, te 

verkry, in stand te hou en te bestuur,"l) en" ••• om behouJens die 

bepalings hierin vervat met betrekking tot pryse, vir elektrisiteit 

wat voorsien word vorderings te hef en te verhaal". 2) 

Alhoewel EVKOM bevoeg is om elektrisiteit direk aan verbruikers te le

wer en te verkoop en daar tans nag talle plaaslike owerhede is wat self 

elektrisiteit opwek en aan verbruikers lewer, het meer en meer plaas

like owerhede daartoe oorgegaan om elektrisiteit in grootmaat van EVKOM 

te koop en dit dan binne hul regsgebiede te distribueer en te verkoop. 

2.5.4.2 Randwaterraad 

Die Randwaterraad is ingestel en funksioneer kragtens bepalings vervat 

in die Private Wet op die Randwaterraadstatute, 195□~ Die raad bestaan 

uit nege lede wat vir 'n ampstermyn van vyf jaar deur die Staatspresi

dent aangestel word. Die raad wat met regspersoonlikheid beklee is, 

is bevoeg om alle n'odig2 steppe te neem en handelinge te verrig om 

binne sy "verskaffingsterrein" -water te verskaf. Kragtens artikel 112 

van die Wet van 1950 word die "verskaffingsterrein" omskryf as enige 

deel van die Transvaal en die Oranje-Vrystaat binne 'n omtrek van 12.l 

kilometer van die Stadsaal van Vereeniging. In die praktyk is die 

Randwaterraad verantwoordelik vir die verskaffing van water in groot

maat aan die onderskeie plaaslike owerhede in sy regsgebied wat dit 

dan op hulle beurt aan die inwoners van hul onderskeie regsgebiede ver~ 
sprei en verkoop. 

1) Die Elektrisiteitswet, 1958, art. 4(1)(a). 

2) Ibid., art. 4(1)(k)~ 
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2. 5 .4. 3 Evalu8ring van enkeldoel diensinstellings_ 

Vanuit 'n doeltreffendheidsoogpunt gesien is ~ie voorclele van ~nkel

doel diensinstellings veral in metropolitaanse gebiede dat dit rasi□-

nalisasie in die lewering van 'n diens kan bewerkstellig, dat dit oor

vleueling en duplikasie kan verhoed en dat as gevolg van skaalvergro

tingsvocirdele dit kan lei tot doeltreffende en selfs goedkoper diens

lewering. 

Vanuit 'n burgerlike o□gpunt is die beswaar teen enkeldoel diensinstel

lings dat dit kan lei tot funksionele fragmentasie veral indien daar 

'n aantal sulke instellings binne dieselfde gebied funksioneer. Mogulof 

stel dit soos volg: "Special purpose districts fragment an area by 

function in the same way that local governments do it by geography~"!) 

Alhoewel dit aanvaar word dat funksionele afbakening by enkeldoel 

diensinstellings van bepalende aard is, is dit egter oak 'n feit da+. 

hierdie instellings binne 'n afgebakende gebied moet funksioneer. Ge□-

grafiese afbakening is wat enkeldoel diensinstellings betref ook relevant 

- let in die verband op die diensgebiede van EVKOM en die Randwater

raad. 'n Verdere beswaar wat teen enkeldoel dienstellings ingebring 

kan word, sentreer random die.samestelling van die beleidbepalende 

rad~ of kommissies van die instellings veral indien die lede van sulke 

rade of kommissies in hul ampte aangestel word. Die beswaar teen aan

gestelde rade of kommissies, vanuit 'n burgerlike oogpunt, is dat hul-

le nie verteenwoordige~d is van die gemeenskap wat hulle dien nie eh 

dus nie tot dieselfde mate verantwoarding verskuldig is vir hulle doen 

en late as verkose liggame nie. Die-geldigheid al dan niE, van hie~-

die beswaar word tat 1 n groat mate bepaal deur die bevaegdhede t□ege-

ken aan en die mate van beheer oar enkeldoel instellings en die gehal-

te en integriteit van die aangestelde lede van die instellings. 

2.5.5 Samewerking 

Die behoefte aan samewerking tussen plaaslike owerhede kan toegeskryf 

ward aan die volgende oarsaaklike faktore: 

die bestaan van meer as een en dikwels verskeie plaaslike owerhede 

1) M□gulof, Melvin B., Five Metropolitan Governments, The Urban In
stitute, Washington, 1972, p. 11. 
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in 'n metropolitaanse gebied; 

in metrop□ litaanse gebiede waar daar in die afwesigheid van 'n me

tropolitaanse owerheid behoefte is aan gekoordineerde ruimtelike of 

fisiese beplanning van die gebied, gekoBrdineerde beplanning van ge

biedswye benodigde dienste en samewerking in die uitvoering van 

dienste en funksies; 

die voordele verbonde aan samewerking met betrekking tot die lewer

ing van spesifieke dienste soos gemee~ aan kriteria soos die verho

ging in die gehalte en kwaliteit van die diens gelewer, laer een-

heidskoste en die meer rasionele en spaarsame aanwending van fondse 

en mannekrag; en. 

die nie-bereidwilligheid van plaaslike owerhede om te amalgameer 

en om as alternatief, die minder ingrypende weg te volg, naamlik 

deur die tref van onderlinge samewerkingsreelings soos die behoefte 

daarvoor ontstaan. 

Vanuit die bogemelde sal dit duidelik wees dat daar verskillende moont

Likhede vir samewerking bestaan so □s hieronder verder aangeto□n sal 

word. 

Samewerking tussen plaaslike owerhede □or gebiedswye ruimtelike of fi

siese beplanning is veral in 1 n metrop□litaanse gebied noodsaaklik. 

Hierdie soort samewerking is veral daarop gerig om die onderskeie 

plaaslike owerhede v_an die gebied te betrek by 'n adviesraad of -komi

tee bestaande uit verteenwoordigers van belanghebbende plaaslike owe~

hede en ander owerheidsinstellings. So 'n adviebraad of -komitee kan 

homself besig hou met die fisiese en ruimtelike beplanning van die 

gebied eri die algemene beplanning van plaaslike bestuursdienste en 

-funksies binne diesel fde gebied, en skep dus 'n forum vir die bespre

king van die beplanning- en ontwikkelingsvo □rstelle van indiwiduele 

plaaslike owerhede en die oorweging daarvan teen die raamwerk van die 

beplande ontwikkeling van die hele gebie:::!. 

'n Voorbeeld van samewerking tusseri plaaslike owerhede in 'n metrop□-

litaanse gebied wbrd gevind in die Kaapse Metr□politaanse Beplannings

komitee wat in 1974 kragtens die bepalirigs van die Kaapprovinsie se 

Ordonnansi2 op Dorpe, 1934, gestig is. 
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Die Kaapse Metr□ p□ litaanse Beplanningsk□mitee se bev□ egdhede strek □ or 

'n gebied bekend as Grater Kaapstad en omgewing, die grense waarvan die 

regsgebiede van die afdelingsrade van die Kaap, Stellenbosch en die. 

Paarl behels. Die betrokke,drie afdelingsrade en al die munisipali

teite, op enkele uitsonderings na, gelee binne hierdie afdelingsraad

grense is deelnemers aan die werksaamhede van die komitee. In tataal 

behels dit tans 18 munisipaliteite en drie afdelingsrade. Elkeen van 

hierdie plaaslike owerhede~ het een verteenwoordiger op die komitee 

met die uitsondering van die munisipaliteit van Kaapstad en die afde

lingsraad van die Kaap wat elk drie verteenw□ordigers het en die afde

lingsraad van Stellenbosch ~at t~ee het. 

Die doelstelling van die Kaapse Metropolitaanse Beplanningskomitee is 

om die beplanning van die deelnemende plaaslike owerhede, die provin

siale owerheid, staatsdepartemente en ander owerheidsinstellings in 

die Kaapse Metropolitganse streek te koordineer en tot •n streekplan 

vir die gebied te lei. Die Komitee skep dus die geleentheid waardeur 

indiwiduele beplanningsvoorstelle en □ntwikkelingskemas binne ·die ge

bied op 'n gesamentlike grondslag bespreek en daaroor voorstelle gemaak 

kan word, enersyds vir uitvoering deur die betrokke plaaslike owerheid 

en andersyds as riglyn vir die pr□ viftsiale owerheid wat dikwels volgens 

statutire voorskrif goedkeuring aan die beplannings- en ontwikkeling

skemas m□ et verleen alvorens dit uitgevoer kan word. 

Ten einde sy werksaamhede, wat rneerendeels van •n hoogs vakkundige en 

tegniese aard is, te verrig, het die komitee 'n personeelk□rps wat uit 

beplanningsdeskundiges bestaan. Vo□rts het die Komitee oak 'n vaste 

Tegniese Subkomitee. Die voorsitter meld dat hierdie Tegniese Subkomi

tee ••• "werklik die tegniese aktiewe deel van die komitee is, terwyl 

die Kaapse Metropolitaanse Beplanningskomitee as hoofkomitee die open~ 

bare belang by die goedkeuring en bekragtiging van die werk van die 

komitee self verteehwo□rdig. Die Tegniese Subkomitee bestaan uit muni

sipale ingenieurs en tegniese personeel van elk van die deelnemende 

plaaslike owe~hede in die gesamentlike komitee, tesame met amptenare van 

die provinsiale en staatsdepartemente1) reeds gemeld. Dit het dus die 

1) Volgens Kaapse Metropolitaanse Beplanningskomitee, Verslag deur die 
Voorsitter van die Komitee Raadslid G.M. Basson ten opsigte van die 
jaar 1974, !Liaapstad, word staatsdepartemente soos die Departement· 
van Beplanning, die Departement van Vervoer en die Suid-Afrikaanse 
Spoorwe~ asook EVKOM by die werksaamhede van die Komitee betrek. 
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lewensbelangrike funksie om alle regeringsvlakke te verbind".l) 

Die werksaamhede van die Kaapse Metropolitaanse Beplanningskomitee 

word gefinansier deur middel van jaarlikse geldelike bydraes ontvang 

van die deelnemende plaaslike owerhede welke bydraes volgens 'n f□rmu

le, met as grondslag die lopende inkomste van die betrokke plaaslike 

owerheid, bepaal word. Benewens die bydraes van die deelnemende plaas

like owerhede word 'n jaarlikse geldelike toekenning deur die Provin

siale Adrninistrasie van die Kaappr □vinsie ter bestryding van die uitga

wes van die komitee gemaak. 

Die Kaapse Metropolitaanse Beplanningskomitee se bevoegdhede is van 'n 

adviserende aard en die komitee het geen afdwingbare of uitvoerende 

bevoegdhede nie. Die belangrikheid daarvan as besprekingsforum en 

as katalisator van menings kan nie geringskat word nie. 

Samewerking op plaaslike bestuursvlak kan ook op 'n funksionele grond

slag gere~l word. Hierdie soort samewerking word gere~l deur middel 

van kontraktuele ooreenkoms tussen die deelnemende plaaslike owerhede. 

Voorbeelde van hierdie vorm van samewerki~~ is s□8S volg: 

"Funksionele samewerking onder die vleuels va:i 'n oorko_~elende landg
like of buitestedelike owerheid, d.w.s. bepaalde funksies of dienste 
word deur die oorkoepelende owerheid namens munisipaliteite b~hartig, 
byvoorbeeld behuising en sekere gesondheidsdienste (die Kaapse Afde
lingsraad namens Goodwood, Parow, Bellville, ens.) elgemene munisipale 
dienste Calle afdelingsrade in die Kaapprovinsie lewer sodanige dienste 
aan "plaaslike gebiede" en dieselfde geld ook vir die Transvaalse Raad 
vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede). Dok in hierdie g9-
val kan die plaaslike outon□mie van indiwiduele rlaaslike owerhede □n
aangetas bly. 

Funksionele samewerking ondEr die vleuels van 'n moedermunisipaliteit 
d.w.s. vttlgens ooreenkoms lewer 'n moedermunisipaliteit sekere dienste 
aan omliggende satellietmunisipaliteite (byvoorbeeld die Kaapstadse 
Munisipaliteit lewer elektrisiteit, water, ambulansdienste, ri□ol
suiweringsdien~te, brandweerdienste, ens., aan ~ekere omliggende muni
sipaliteite; die Durbsnse Munisipaliteit lewer water aan sekere omlig
gende munisipaliteite). Dok in hierdie geval bly die outonomie van 
indiwiduele munisipaliteite ongeskonde. 

Funksi□nele samewerking inoevoloe interjurisdiksionele o □~eenkomste 
tussen plaaslike owerhede, d.w.s. enige groepering van plaaslike ower
hede gaan onderlinge □oreenkornste aan in verband met die gesamentlike 

1) Ibid., pp. 12 en 13_. 
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lewering van dienste. Hierdie vorm van samewerking stem essensieel 
ooreen met die voornoemde twee, behalwe dat daar nie noodwendig 'n do-

. minante r □ l gespeel word deur 'n bepaalde munisipaliteit nie. Ver
skeie ngasliggende Suid-Afrikaanse munisipaliteite het reeds ooreen
komste van hierdie aard aangegaan. Hierdie □oreenkomste is gewoonlik 
vrywillig en daarom hie noodwendig permanent van aard nie. Selfs mu-· 
nisipaliteite met diepliggende sosio-kulturele en ander verskille kan 
interjurisdiksi□nele samewerkingso□reenkomste sander prysgewing van 
plaaslike outonomie sluit." 1) 

Benewens voorgaande soorte, sa~ewerking kan plaaslike awerhede oak on

derlinge reelings tref om, wat pers□neeliede betref met mekaar saam te 

werk, deur o □reenkomste om bepaalde kategoriee personeel gesamentlik 
\ 

aan te stel. Sodanige personeellede verrig dan dienste, volgens oor-

eenkoms, aan die onderskeie deelnemend2 plaaslike owerhede. Dit geld 

veral vir persaneelled~ van wie bes□ndere professionele en vakkundige 

opleiding en vaardigheid vereis word soos byvoorbeeld ingenieurs, be

planners en geneeshere. Die voordele hieraan verbonde is dat dit vir 

plaaslike owerhede nie slegs kostebesparings in die hand kan werk nie, 

maar hulle oak in st6at stel om personeellede in diens te neern wat hul

le wel benodig, rnaar nie ten volle op hul eie kan benut nie weens die 

beperkte ornvang van werksaamhede. Dit kan ook meebring dat 5antreklike 

diensvoorwaardes soos hoer en mededingende besoldiging aan sodanige 

kategoriee personeel aangebied kan word omdat die kaste hieraah ver

bonde tussen die deelnemende plaaslike owerhede verdeel word. 

Die bevoegdheid van 'n hoer owerheidsvle~ om verpligte sam~werking t~s

sen plaaslike owerhede te bewerkstellig word ge!llustreer deur bepalings 

socs vervat in die Munisipale Ordonnansi~, 1974, van die Kaapp~ovinsie 

wat soos v□lg lees: 

"'n Raad _kan 'n kontrak met 'n plaaslike owerheid of ander persoon 
aangaan vir die uitoefening of vervulling, hetsy gesamentlik of deur 
enige van die kontrakterende partye, van enige be0oegdheid, plig of 
funksie wat □ok al wat die raad van tyd tot tyd by wet gemagtig of 
van horn vereis word om uit te oefen of te vervul. 

Die Administrateur kan, na oorleg met 'n raad en een of meer ander 
plaaslike owerhede, by skriftelike kennisgewing hulle gelas om 'n kon
trak ••• aan te gaan ten opsigte van enige bevoegdheid, plig of funksie 
daarin genoem en deur die Administrateur in sodanige kennisgewing ver
meld." 2) 

1) Verslag van die Ther□n-kommissie, par.'19.19. 

2) Provinsie die Kaap die Goeie Hoop, ~unisipale Ordonnansie, 1974, 
art. 173(1) en (2). 
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Vanuit •n burgerlike oogpunt is die meriete van samewerkingsre~lings 

tussen plaaslike owerhede daarin gesetel dat dit die· status gu~ wat 

betref die afbakening van plaaslike bestuursgebiede en die outonamie 

van plaaslike owerhede handhaaf. Aan die ander kant het samewerking 

oak vanuit •n nuttigheid- of doeltreffendheidsoogpunt meriet~ in die 

sin dat dit aanleiding kan gee tat 'n meer rasionele en 'n spaarsame 

aanwending van verskillende kateg□riee van hulpbronne saos byv□orbeeld 

waterbronne, mannekrag en finansies. Dit blyk dus dat samewerking tus

sen plaaslike owerhede die vermoe het om 'n harmonie of ewewig tussen 

burgerlike- en nuttigheidsoorwegings te bewerkstellig. 

3.0 KDNDISI □NERENDE FAKTORE 

Soos reeds aangetoon1) is die gronde waarop die beataansreg van plaas

like owerhede gefundeer kan word hoofsaaklik tweerlei van aard: 

die ~kepping van geleenthede vir openbare deel~ame in die besluitne

mingsproses op plaaslike vlak (burgerlike oorwegings); en 

die bevordering van doeltreffende dienslewering (nuttigheidsoorwe

gings). 

Die ideaal waarna gestreef.word is om 'n ewewig tussen hierdie twee, 

dikwels botsende, stelle oorwegings te probeer bewerkstellig en om 

plaaslike bestuur in die algerneen en plaaslike bestuursinstellings in 

besonder, so te laat ontwikkel dat geleenthede vir openbare d22lnarre 

sowel as doeltreffende dienslewering daardeur bereik word. 

Soos aangetoon het plaaslike bestuur in Suid-Afrika besondere kenmerke, 

so□ s byvoorbeeld provinsiale beheer, deelname en verteenwoordigingsge

leenthede en finansiele selfonderhoudendheid en gaan plaas like owerhede, 

soos in die res van die w&reld, gebuk onder bepaalde jurisdiksionele 

vraagstukke. Hierdie aspekte moet gesien word as sommige van die k~n

disionerende faktore wat enige plaaslike bestuurs□ntwikkeling vir die 

Kleurlingbevolkingsgroep beinvloed. 

1) Kyk par. 4.3, hoofstuk I. 
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3.1 Rol van die Verteenwoordigende Kleurlingraad 

Alhoewel die Parlement soewerein is en die bev□ egdheid het om □or 

plaaslike bestuursaangeleenthede wetgewing uit te vaardig, ressorteer 

plaaslike owerhede in Suid-Afrika grondwetlik onder die beheer van die 

onderskeie provinsiale owerhede. Plaaslike nwerhede oefen hulle wet

gewende en uitvo~rende bevoegdhede uit en verrig hulle werksaamhede 

kragtens die bepalings van relevante provinsiale ordonnansies in 'n 

bepaalde_ omskrewe regsgebied vir en ten opsigte van alle bevolktngs

groepe in daardie regsgebied. 

Met die aanvaarding van die Wet op die Verteenwoordigende Kleurlingraad, 

1964, is aan hierdie owerheidsinstelling beperkte wetgewende, uitv□ er

ende en raadplegende funksies verleen ook wat plaaslike bestuur betref

welke wetgewende bevoegdhede beperk is in soverre dat dit slegs betrek

king het op Kleurlingpers□ne. 1 ) Die implikasie van voorgaande is dat 

die Verteenwoordigende Kleurlingraad wel wetgewende bevoegdhede □or 

plaaslike bestuursaangeleenthede het, maar dat wetgewing voortspruitend 

uit hierdie bevoegdheid slegs van toepassing kan wees op Kleurlingper

sone. In soverre dit plaaslike bestuur betref, kan hierdie beperking 

op die wetgewende bevoegdhede van die Verteenwoordigende Kleurl ingraad 

ernstige probleme oplewer. In die bree gesien, word plaaslike bestuur 

uitgeoefen ten □ psigte van 'n gebied en alle persone, ongeag bevolkings

groep, in daardie gebied moet onderworpe wees aan die geldende wetge- _ 

wing. 

Soos vr□ eer aangetoo·n is di t regeringsbeleid dat indien eel fstandige 

plaaslike owerhede vir die Kleurlihgbevolkingsgr□ ep geskep word. hier

die owerhede onder die beheer van die Verteenwoordigende Kleurlin~raad 

sal ressorteer. Afgesien van die feit dat so 'n re~ling 'n afwyking is 

van die grondwetlike bepaling dat die provinsiale owerhede beheer uit

oefen □or plaaslik~ owerhede in Suid-Afrika, het dit oak die implikasie 

dat daar 'n ve:rdeling van beheer ontstaan oar plaaslike owerhede wat in 

talle gevalle in noue ge□grafiese verban~ tot mekaar gele~ i~ en daar

op gerig sal wees om deur middel van onderlinge samewerking hulle funk

sies en dienste op 'n gesamentlike grondslag te lewer. Dit sal dus 

nodig wees om bepaalde institusi□nele en organisatoriese reelings te 

1) Die Wet o die Verteenwoordi ende Kleurlin raad, 1964, art. 
17(6)(a) saamgelees met art. 21 l. 
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tref om op sowel die beherende as die plauslike vlak die nodige deur

lopende skakelmeganismes daar te stel vir anderlinge beraadslaging en 
samewerking. 

Wat die rol van die Verteenwoordigende Kleurlingraad in toekomsont

wikkeling op plaaslike bestuursvlak betref, en veral wat selfstandige 

plaaslike owerhede vir die Kleurlingbevolkingsgroep betref, blyk dit 

nodig te wees dat uitsluitsel verkry sal moet word □ or veral die vol

gende aangelee~thede: 

die amvang en regsgeldigheid van die wetgewende bevoegdhede oar 

plaaslike bestuursaangeleenthede; en 

- die wyse waarop, institusi□neel en organisatories, deurlopende 

skakelmeganismes tussen die verskillende beherende owerheidsinstel

lings oar plaaslike bestuursaangeleenthede gerB~l sal word. 

3.2· Verspreiding- en vestigingspatroon van die Kleurlingbevolkingsgroep 

V □lgens die sensusdata van 1970 wo □n 87,3 p2rsent van die Kleurlingbe

volking in die Kaapprovinsie, 7,5 persent in die Transvaal, 3,4 persent 

in Natal. en 1,8 persent in die □ranje-Vrystaat. 1) Van die totale Kleur

lingbevolking van die Kaapprovinsie woon 73,4 persent in die Wes-Kaap, 

38,4 persent in Grater Kaapstad en 29,7 persent in die Kaapse Skierei

land.2) Van die totale Kleurlingbevolking is 74,0 persent as stedelik 

geklassifiseer en 43,8 persent van die totale bevolking of 59,0 per

sent van die t□tale stedelike bev□lking is gevestig in vier metrop□li

tianse gebiede naamlik die Kaapse Skier~iland, dis Pretoria/Witwaters

rand/Vereeniging-gebied, die Durban/Pinetown-gebied en die Port Eliza

beth/Uitanhage-gebied.3) Slegs 26 persent van die t□tale Kleurlingbe

volking was gedurende 1970 as landelik geklassifiseer. 

Gesien in die lig van die feit dat sensusklassifikasie van stedelike 

en landelike bevolkingsverspreiding nie noodwendig met die gebiedsgrense 

van plaaslike awerhede verband hou nie, sal vervolgens op die aspek van 

1) Verslag van die Theron-kommissie, tabel 1.25, p. 16. 

2) Ibid., par. 19.29. 

3) Loe. cit. 
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verspreiding volgens plaaslike owerheidsgrense ingegaan word. Dit 

word gedoen omdat die vestiging en verspreiding van Kleurlingg~meen

skappe met die oog op plaaslike bestuursontwikkeling teen die agter

grond van hulle ligging met betrekking tot bestaande plaaslike be

stuursgebiede gesien moet ward. 

3.2.1 Vestiging volgens soort plaaslike owerheid 

In die verslag van die Theron-kommissie1) word die vestigingsgebiede? 

van die Kleurlingbevolking volgens soort plaaslike owerheid soos volg 

.ingedeel: 

vestigingsgebiede binne die regsgebied van 'n stedelike plaaslike 

owe~heid welke vestigingsgebiede &fas groepsgebiede 6f nie as 

groepsgebiede afgebaken is nie; 

vestigingsgebiede ,g,eproklameer kragtens die Wet op Landelike Kleur

linggebiede, 1963, wat benewens landelike gebiede oak konsentrasies 

van 'n stedelike aard kan insluit; en 

vestiging van 'n geis□leerde aard op plase in suiwer landelike ge

biede. 

3.2.2 Verspreidinq v□lQens stedelike plaaslike owerhede 

Soos in die vorige rubriek aangetoon, blyk dit volgens die sensusdata 

van 1970 dat 74 persent van di~ to tale Kleur lingbevolking as stedel~-'< 

geklassifiseer is en dat 'n groat persentasie van hierdie stedelike be

volking in 'n klein aantal stedelike sentra gek□nsentreer is. Indien 

gelet word ·op die vroeere uiteensetting2) blyk dit verder dat die ste

delike Kleurlingbevolking □or 'n groat getal munisipaliteite, naamlik 

426 in totaal, versprei is. Dit is verder insiggewend dat die □□rgrote 

meerderheid van hierdie munisipaliteite 'n relatief klein getal Kleur

linginwoners het - in 287 □f 64,6 persent van die munisipaliteite wc>s 

die Kleurlinginw□nertal 1 000 en minder. 

Die verspreiding van die Kleurlingbev□lkingsgr□ep v□lgens stedelike 

1) Ibid., par. 19.30. 

2) Kyk par. 2.4 van hierdie hoofstuk en tabel 14. 
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plaaslike owerhede bring dus die volgende feite na vore: 

die groat aantal (75,6 persent) munisipaliteite met 'n relatief 

klein Kleurlingingesetenetal (2 000 en minder); 

die klein aantal (4,14 persent) munisipaliteite met 'n relatief 

groat Kleurlingingesetenetal (10 DOD en meer) en die konsentrasie 

van stedelike Kleurlinge in hierdie klein aantal munisipaliteite, 

riaamlik 46,3 persent van alle Kleurlinge wat in 1970 as stedelik 

geklassifiseer is; 1)en, 

die jurisdiksionele en geografiese fragmentasie van aaneenliggende 

Kleurlingwoongebiede as gevolg van die regsgebiedafbakening van 

munisipaliteite in veral metropolitaanse gebiede. 2) 

Met betrekking tot die daarstelling van selfstandige plaaslike owerhede 

vir die Kleurlingbevolkingsgroep, kom veral twee aspekte na aanleiding 

van bogemelde verspreidingspatraon, na vore: 

die praktiese uitvoerbaarheid, al dan nie, van die skepping van 

selfstandige plaaslike awerhede in gebiede met 'n klein aantal in

gesetenes; en 

die nodigheid van en behoefte aan die kansolidasie van aaneenlig~ 

gende Kleurlinggebiede in metropolitaanse gebiede indien vir soda

nige gebiede selfstandige plaaslike owerhede geskep word. 

3.2.3 Verspreiding v□ lgens landelike of buitestedelike plaaslike 
owerhede 

Volgens die Theron-kommissie" .~. blyk dit dat 'n aansienlike propor

sie van die totale Kleurlingbevolking wat binne die regsgebiede van 

landelike plaaslike owerhede gevestig is, in der waarheid as "stede

lik" geklassifis~er moet w□rd". 3) In hierdie verband word gedink aan 

die afdelingsrade van die Kaapprovinsie en die Transvaalse Raad vir jie 

Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede waarvan die regsgebiede metro

politaanse of digbevolkte sentra insluit. In 1973 was daar in die regs-

1) Verslag van die Theron-kommissie, par. 19.32. 

2) Kyk par. 3.2.4 van hierdie hoofstuk. 

3) Verslag van die Theron-kommissie, par. 19.33. 
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gebied van die afdelingsraad van die Kaap 176 625 (87,6 persent van 

die totale Kleurlingbevolking in die gebied) Kleurlingpersone gevestig 

in woongebiede van 'n stedelike aard, terwyl 22 205 Kleurlingpersone 

binne die regsgebied van die afdelingsraad van Stellenbosch in plaas

like gebiede van 'n stedelike aard woonagtig was. "Hieruit kan afge

lei word dat afdelingsrade 'n belangrike rol te vervul het in die le

wering van plaaslike bestuursdienste ten opsigte van woongebiede van 

'n stedelike aard wat buite die grense van 'n munisipale owerheid ge

lee is."l) In 1973 was daar 25 ODO Kleu~lingpersone binne die regs

gebied van die Transvaalse Raad v~ die Dntwikkeling van Buitestedelike 

Gebiede gevestig. 

Aangesien hulle deel is van metropolitaanse gebiede of ander digbevolk

te sentra moet die gebiede, hierbo bespreek, ingesluit word wanneer 

oorweging geskenk word aan die skepping van selfstandige stedelike 

plaaslike owerhede vir die Kleurlingbevolkingsgrc~p. 

3.2.4 Fragmentasie van Kleurlingwoongebiede 

'n Kenmerk van Kleurlingwoongebiede gelee in die metrop□ litaanse ge

biede van Suid-Afrika is die geografiese en jurisdiksionele fragmenta

sie van die gebiede. Die gev□lg hiervan is dat verskeie Kleurlingw□on

gebiede geografies gefragmenteer is en tog gelee is binne die regsge

bied van een munisipale owerheid. In ander gevalle weer, is aaneen

liggende Kleurlingwoongebiede jurisdiksi□neel gefragmenteer in die sin 

dat die gebiede in die regsgebiede van verskillende munisipale owerhe

de gelee is. Hierdie geografiese en jurisdiksi□n~le fragmentasie word 

duidelik geillustreer deur die kartografiese vo □rstelling van Kleurling

groepsgebiede en plaaslike owerheidsgrense in die gebied Grater Kaap

stad en omgewing - sien kaart 1 in die verband. 

Die fragmentasie van Kleurlingwoongebiede in metropolitaanse gebiede is 

tiperend van die "metropolitaanse probleem" en gee aanleiding daartoe 

" ••• dat verantw□ordelikhede en dienste wat in die hand van 'n enkele 

plaaslike owerheid behoort te wees, tussen verskeie owerhede versnipper 

word. Sodoende gaan die voordele van dienslewering op groat skaal (in 

terme van die benutting van menslike en materiele hulpbronne) verl□re of 

1) Ibid., par. 19.34 •. 
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word dienste hoegenaamd nie gelewer nie omdat elke bestuurseenheid·op 

sy eie te klein is om die koste daarvan te regverdig· ~f omdat vanwee 

gebrek aan onderlinge samewerking gesamentlike projekte nie van stapel _ 

gestuur kan word nie".l) 

Die fragmentasie van gebiede sal deeglik in berekening gebring moet 

word by die oorweging van voorstellie met betrekking tot die skepping 
.. 

van selfstandige plaaslike owerhede vir die Kleurlingbevolkingsgroep. 

3.3 Finansieringspotensiaal 

Soos_ in 'n vorige rubriek verklaar2) is di t I n kenmerk van Suid-Afri

kaanse plaaslike owerhede, veral in stedelike gebiede, dat hierdie 

owerhede wat betref lopende inkomste tot 'n groat mate finansieel self

onderhoudend is. Die lopende inkomste van plaaslike owerhede kan in 

verskillende kategorie~ verdeel wbrd soos byvoorbeeld eiendomsbelasting, 

tariewe vir dienste en funksies gel:ewer en subsidies ontvang van hoer 

owerheidsvlakke. Subsidies is wat stedelike plaa~like owerhede betref 

gering in omvang (4,4 persent geduraide 1972). Tariewe word gehef op 

die verbruiker/gebruik2r var. die diens op 1 11 eenheidskoste grondslag 

gerig daarop om die lopende uitgawe verbonde aan so 'n diens te kan 

dek. Eiendomsbelasting3) bllDrd aang,ewend ter bestryding van ui tgawes 

op dienste wat van so 'n aard is dat dit of geen direkte_inkomste op
lewer nie of waar die inkomste nie die uitgawes dek nie soos byvoorbeeld 

brandweerdienste, die instandhouding van parke eil swembaddens, die 

skoonhou van strate en algemene administrasiekoste. 'Eiendomsbelasting

is dus 'n belangrike en ess.ensiele vereiste vir die bepaling van die 

finansieringspotensiaal van plaaslike owerhede. 

Met die oog op die mo□ntlike skepping van selfstandige plaaslike ower

hede vir die Kleurlingbev□l!kingsgroep is die vraag wat □ pduik uit boge-

1) Ibid., par. 19.41. 

2) l'iyk par. 2.3 van hierdie hoofstuk. 

3) Die bedrag wat as eiendomsbelasting gehef word, warp vasgestel 
deur die waardasie van die belasbare eiendom (1grond en/of geboue) 
te vermenigvuldig met die belastingkoers (uitgedruk as sent in die 
Rand waarde) wat die raad van die plaaslike owerheid bepaal het. 
In Suid-Afrika is die geregistreerde eienaar van die belasbare 
eiendom regtens verantwaordelik vir die betaling van eiendomsbelas
ting. 
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melde uiteensetting watter bydra~ Kleurlinginwoners by wyse van eien

domsbelasting maak. In die verband kan gelet word op die gegewens 

vervat in tabel 15 waarin die per capita eiendomsbelastingbydrae in 

Rand van Blanke- en Kleurlinginwoners van bepaalde geselekteerde muni

sipali tei te weergegee word.l) '\fanuit tabel 15 blyk dit•dat die E.!:!: 
capita bydrae van Kleurlinginwoners tot eiendomsbelastinginkomste 

R3,10 beloop het, terwyl die orreenstemmende syfer vir Blanke inwoners 

R49, □5 bedra het. Die per capita bydrae van Kleurlinginwoners, en ge

volglik oak die finansieringspotensiaal, blyk beperk te wees. Die 

rede vir hier·die verskil is mo□ntlik te wyte aan die volgende fei t 

soos aangestip in die verslag van die Theron-kommissie: "In genoemde 

sentrums was, van die totale aantal Kleurlingwooneenhede, 25,7 persent 

in privaat- of maatskappybesit, 26,7 persent ekonomiese eenhede in mu

nisipale besit en 47,6. persent subekonomiese eenhede in munisipale be

si t. Die ooreenstiemmer.de syfers van Blanke wooneenh~de in hierdie sen

trums was respektiewelik 92,1 pe:rsent, 6,2 persent en 1,7 persent. 

Dit blyk dus dat 'n baie groat proporsie van die Kleurlingwooneenhede 

onder die subekon□miese kategorie ressorteer en derhalwe geen·bydrae 

tot belastinginkomste lewer nie, aangesien sodanige huurders van die 

betaling van direkte belasting vrygestel is. 112) 

Die gegewens vervat in tabel 15 moet oak gelees word met inagneming 

van die volgende kwalifiserende opmerkings: 

plaaslike □werhede kan op ekonomiese wooneenhede wel eiendomsbelas

ting hef en die berekende bed.rag word as komponent van en tot die 

h~ur toegevoeg vir maandelikse vereffening deur die huurder maar 

aangesien hierdi2 !ndirekte aiendomsbelastingbydrae as huurinkomste 

geklassifiseer ,ward en nie in tabel 15 gereflekteer word nie bete

ken dit in effek dat die E_§!l' capita.eiendomsbelastingbydrae van 

Kleurlinginw□ners in werklikheid meer is as die syfers, aangetoon; 

en 

die eiendo'.!lsbelasting wat in munisipaliteite gevorder word vanaf 

sake- en nywerheidseiendom waartoe alle plaaslike inwoners, en dus 

ook Kleurlinginwoners, tot 'n rneerdere of mindere mate 'n bydrae 

1) Verslag van die Ther□n-kommissie, tabel 19.15. 

2) I.bid., par. 19.103. 
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maak, hetsy in die vorm van koopkrag of arbeid gelewer, word, tensy 

die eiendom in 'n Kleurlinggroepsgebied gelee is, gereflekteer as 

inkomste uit die Blanke gebied en hierdie eiendomnie !ewer, veral in 

stede en grater dorpe, 'n su'hlstantiewe bydrae tot die belastingfonds 

van munisipale owerhede. 

Die gebrek aan finansieringspotmsiaal van Kleurlingingesetenes van 

munisipaliteite word oak gerefLekteer deur die tekort op lopende inkom

ste wat in Kl~urlinggebiede ondervind word. Die bevindings van die 

Theron-kommissie was dat in die munisipaliteite soos vervat in tabel 

15, die l□pende uitgawes in Kleurlinggebiede die lopende inkomste met 

11, 6 per sent oorskry het.1 ) Di-e Kommissie meld dat di t " ••• verder 

oak insiggewend (is) dat die murnisipaliteit van Kaapstad in antwoord 

bp die Kommissie se naurae laat blyk het dat die verwagte uitgawes van 

die drie Kleurlinggroepsgebiede met b2stuursk□mitees onder hul juris

diksie vir die jaar gs~indig 31 Oesember 1972 die verwagte inkomste 

met R2 227 ODO sou □□rskry. Dit het neergek□m op 'n tekort van 41,2 

persent op verwagte inkomste. Soos bekend, is die munisipalii~it van 

Kaapstad die stedelike plaaslike owerheid met die grootste getal Kleur

linginwoners in Suid-Afrika" • 2) 

Uit die voornoemde is dit duidelik dat die finansieringspotensiaal van 

die Kleurlingbevolkingsgr□ ep v.eral gemeet aan die per capita bydrae tot 

eiendomsbelastingfondse, nie voldoende blyk te wees om die benodigde 

gemeenskapsfasiliteite en munisipale dienste in dorpe en stede te vaor

sien nie. Hierdie fei t word oak bevestig deur die bevindinge van die 

Komitee van Onders□ ek na mo□ntlike hulp aan Plaaslike Besture vir daar

stelling en finansiering van Gemeenskapsfasiliteite in sekere dorpsge

biede. Hierdie komitee baekstaaf onder ander~ die v□lgende bevindinge: 

"Plaaslike besture het almal ge'b.Jig van 'n groat behoefte aan gemeen
skapsfasili tei te so□s gemeenskapsale, parke, sport- en ontspanningsge
biede ens. in veral nuut-ontwikkelde en □ntwikkelende Kleurling- en 
Indierd□rpsgebiede waar groat massas mense in veral die laer inkomste
gr□ epe gehuisves moet word ••• Oie komitee wil hier volstaan met die 
stelling dat die gelewerde getuienis, die memoranda en veral die inspek
sies ter plaatse wel bewys het oat daar 'n geweldige tekort, 'n tekort 
wat byna as onrusbarehd beskryf moet word, aan gemeenskapsfasili tei te ., 
in fei tlik al hierdie gebiede J:a;estaan. 'n Ruwe skat ting van die kapi-

1) Ibid., tabel 19.16. 

2) Ibid.,.par. 19.105. 
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tale belegging wat geverg sal ward om hierdie tekorte in die agtlen 
groat stede in die land ui t te wis, b'edra ongeveer RS□ ODO DOD ••• 

Getuienis is oak aangevoer dat die eiendomsbelast!ngsinkomste vanuit 
die minder gegoede woonbuurtes van die stede en dorpe as gevolg van 
die lae waardes van die verbeterings (huise) en grand so minimaal is 
dat groat 'verliese in sulke gebiede op die inkomsterekenings gely word 
en dat die sentrale besigheidsdistrikte en meer gegoede dele van die 
stede nie meer die massale tekorte in die armer dele kan bybring nie 
••• Daar moet in hierdie verband o□~ gemeld word dat veral die Kleur
lingbevolkings van Kaapstad (trouens die hele Wes-Kaapland), Port 
Elizabeth en Durban en die Indi@rbevolking in Durban so fenomenaal 
toEgeneem het en nog toeneem, dat die wanverhouding vir sover dit be
lastingbronne betref, tussen die meer gegoede dele van die stad en 
die massas mense met laer inkomste steeds verder toeneem en die voor
uitsig dat gemeenskapsfasiliteite uit hierdie bronne gefinansier kan 
word, steeds minder en minder word ••• 11 1) 

In aansluiting by bogemelde het die Theron-kommissie oak gewag gemaak 

van die feit dat daar 'n groat agterstand is wat die lewering van alge

mene munisipale dienste in Kleurlingw□□ngebiede betref. Die Kommissie 

het in die verband die v□ lgende gegewens verskaf □ or dienste gelewer 

aan Blanke- en Kleurlinggebiede in 1 n aantal geselekteerde munisipali
teite.2) 

Wooneenhede met elektrisi tei ts-_ 
aansluiting 

Wo □neenhede met wateraansluiting 

Wo□neenhede met spoelsanitasie 

Wooneenhede met emmersanitasie 

Gemiddelde persentasie w□oneenhede 
in elke gebied met ciienste 

Blanke gebied Kleurlinggebied 

92,9 45,8 

97,5 80,4 

93,1 68,9 

4,9 33,l 

Vanuit die bogemelde gegewens blyk dit dat wo □neenhede in Kleurlingge

biede 'n redelike skerp agterstand het te~noor wo□neenhede in Blanke 

gebiede wat betref dienste wat in die moderne tydsgewrig as basiese en 

1) Republiek van Suid-Afrika, Departement van Gemeenskapsbou, Verslag 
van die K □mitee van Dnders□ek na moontlike hula aan Plaaslike Se
sture vir Daarstelling en Finansiering van Gemeenskapsfasiliteite 
in sekere Dorpsg~biede, Pretoria, April 1974, par. 5 en 8. In die 
rubrieke wat volg word na hierdie komitee verwys as die Fouche
komitee. 

2) Verslag van die Theron-kommissie, tabel 19.18. 
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noodsaaklike geriewe beskou kan word. Die Kommissie wys daarop dat 

hierdie verskynsel klaarblyklik verband hou met die feit dat 'n groat 

a~ntal Kleurlingwooneenhede in die subekonomiese kategorie ressorteer. 1) 

Die bogemelde uiteensetting van die beperkte finansieringsp□tensiaal 

van die Kleurlingbevolkingsgr□ep en die gebrek aan gemeenskapsfasili-

- teite en dienste in munisipaliteite dien as bevestiging dat hierdie 

aspekte met betrekking tot die skepping van selfstandige plaaslike 

owerhede besondere implikasies inhou. Die beskikbaarheid van voldoen

de inkomstebronne is 'n vereiste vir eniye plaaslike owerheid om die 

nodige funksies en dienste te lewer en te voldoen aan die nuttigheids

funksie wat hierdie owerhede te vervul het. 

3.4 Mannekragpotensiaal 

Op plaaslike bestuursvlak, word persone wat in tti.1ee kategoriee geklassi

fiseer word, benodig: 

eerstens, bereidwillige pers□ne wat namens en ten behoewe van hul 

gemeenskap as ve~te2nw□ordigers op die rade·van plaaslike owerhede 

kan dien en 'n regerende- en beleidbepalende funksie vervul; en 

tweedens, persone wat met die oog op 'n loopbaan in plaaslike be

stuur hulleself teen besoldiging beskikbaar stel as werknemers van 

plaaslike owerhede. 

Alh□ ewel die vereisfes waaraar: persune i;-; hi2rdie twee kategoriee moet 

voldoen, verskillend van aard is in die sin dat daar byvoorbeeld in 

Suid-Afrika geen voorskrifte b~staan dat die verteenwoordigers wat in 

die rade van plaaslike owerhede dien aan bepaalde onderwys- of ap

voedingskwali fikasies moet voldoen nie, terwyl dit vry algemeen vereis 

word dat werknemers oar bepaalde en besondere opleiding, kwalifikasies 

en/of ondervinding moet beskik, kan aanvaar word dat die moderne tyds

gewrig hoe eise aan beide verteenwoordig=rs en werknemers van plaaslike 

owerhede stel en dat daar besondere behoefte aan kundige p~rs□ne, in 
beide kategoriee, bestaan. 

1) Ibid., par. 19.112 •. 
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3.4.1 Verteenwoordigers 

Verteenwoordiging op plaaslike owerheidsvlak behels tot 1 n grodt mate 

nie-besoldigende, opofferende en vrywillige gemeenskapsdiens. Die po

tensiaal en kaliber van diegene wat bereid is om as verteenwoordigers· 

in die rade van plaaslike owerhede te dieh, word tot 'n groat mate be

paal deur die houding teenoor, die motivering vir en die behoefte wat 

diesulkes openbaar □ or openbare deelname in die besluitnemingsproses, 

asook deur faktore soos die magte en bevoegdhede van plaaslike owerh~de 

en die opvoedingspeil en ~graad van die ingesetenes. Behalwe die v~or

gaande moet ook in gedagte gehou word dat enige verteenwoordiger of 

potensiele verteenwoordiger of plaaslike vlak, benewens addisi□nele 

vereistes, 'n geregistreerde kieser moet wees. 

Sedert Uniewording het Kleurlingpersone slegs in die Kaapprovinsie as 

raadslede van plaaslike owerhede gedien. Vanaf Januarie 1972 kan e~

ter slegs Blankes in die Kaapprovinsie, soos in. die ander provinsies, 

as raadslede genomineer en verkies word. Vanaf Uniewording tot met die 

aanvaarding van die nuwe bedeling in 1972 het Kleurlinge op ses verskil-

lende plaaslike owerheidsrade in die Kaappr□vinsie gedien. 1) As dit 

in ag geneem word dat daar 240 munisipaliteite en 87 afdelingsrade in 

die Ka~pprovinsie is, dan is dit duidelik dat Kleurlinge tot 'n geringe 

mate as verteenwoordigers op die verskillende rade 'n rol gespeel het. 

Die bevindinge van die Ther□n-kommissie oar die stelsel van verteen

woordiging so□ s toegepas in die Kaappr□vinsie tot 1972 is soos volg: 

"Kleurlingkiesers het oar die algemeen dieselfde deelnamepatr□on ver
t□□n as wat gew□□nlik aangetref word by bevolkingsdele wat 'n relatief 
lae s□ sio-ekonomiese statusposisie beklee, naamlik gebrek aan belang
stelling in.munisipale aangeleenthede, lae stempersentasies, gebrek 
aan persone wat gewillig of in staat is om leiding te neem en gebrek 
aan ge□rganiseerde optrede. 

Die deelnamepatr□on van die Kleurlingbevolkingsgroep is egter veral in
grypend beinvloed deur die toepassing van die kiesstelsel as geheel. 
Uit die beskikbare gegewens het geblyk dat die Kleurlingbevolking i~ 
verskeie gebiede benadeel is deur die wyse waarop kieswyke afgebaken 
is, byvoorbeeld deur die inskakeling van gedeeites van aaneengeslote 
Kleurlingwoonbuurtes by twee of rneer wyke waar Blanke kiesers die meer
derheid vorm, as□ ok deur die belading van wyke met 'n ho§ getal Kleur
lingkiesers met 'n hoe proporsie van Blanke kiesers ••• " 2) 

1) Sien par. 3-~~ heofstuk II. 

2) Verslag van die Theron-kommissie, par. 16.76(a) en (d). 
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Die bogemelde bevindinge toon dat die stelsel van verteenwoordiging 

soos toegepas, uitgevoer deur onder andere stemregkwalifikasies, kwa

lifikasies van verteenwoordigers en die indeling v~n wyke, 'n belang

rike rol speel in die deelnamepatroon wat daaruit voortvloei. Hierdie 

aspekte is te meer belangrik waar meerderheids- en minderheidsgroepe 

op 'n bevolkingsgrondslag binne dieselfde gemeenskap aangetref word. 

Indien voorstelle □□rweeg word □m die Kleurlingbevolkingsgroep in te 

skakel in die besluitnemingsorgane van die bestaande plaaslike ower

heidstruktuur blyk dit dat hierdie aspekte van pertinente belang sal 

wees. 

3.4.2 Werknemers 

Tabel 16 bevat 'n uiteensetting van die totale aantal werknemers in 

diens van stedelike en landelike plaaslike owerhede soos gedurende 

Junie 1974. 

Uit die gegewens vervat in tabel 16 blyk dit dat Kleurlinge 13,8 perseni 

van die totale getal werknemers gevorm het. Dit is verder insiggewend 

dat 26 292 (95,5 persent) van die totale getal. Kleurlingwerknemers van 

27 536 in diens van plaasliks owerhede in die Kaapprovinsie staan. 

Tabel 16 gee egter geen aanduiding van die soorte paste wat die onder

skeie werknemers beklee nie. In die verslag van die Ther□n-kommissie 

is gegewens vervat wat •n aandUiding ges van die postestru~tuur van 'n 

aantal geselekteerde plaaslike owerhede. Di' gegew~ns word vir verge

lykingsdoeleindes aangehaal, te wete in tabel 17. •n Vergelyking tus

sen die gegewens vervat in die twee tabelle t□on dat alhoewel tabel 17 

slegs 69 192 (34, 6 p.ersent) van die totale getal !J.lerknemers van 199 740 

in diens van plaaslike awerhede insluit dit 16 063 (58,3 persent) van 

die totale getal Kleurlingwerknemers van 27 536 in diens van plaaslike 

owerhede insluit. Benewens hierdie feit sluit tabel 17 oak al die 

grootste w~rkgewers van Kleurlingarbeid op plaaslike □werheidsvlak in. 

Tabel 17 kan tius wat Kleurlingwerknemers betref, as verteenwoordigend 

beskou word. 

Die belangrikste feite met betrekking tot Kleurlingwerknemers vo □rt

spruitend uit die gegewens van tabel 17 is die volgende: 1) 

1) Ibid., par. 19.116. 
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13 250 (82,5 per~ent) Kleurlingwerknemers is werksaam in paste wat 

vir angeskoolde werk geklassifiseer is; 

slegs 342 (2,1 persent) Kleurlingwerknemers het paste van. 'n ad

ministratief/uitvoerende en vakkundig/professionele aard beklee; 

2 813 (17,5 persent) Kleurlingwerknemers beklee paste waarv□or be

sondere opleiding en/of ondervinding vereis ward by~porbeeld klerk

lik/sekretarieel, administratief/uitvoerend, vakkundig/professio

neel, tegnies, geskoold en ander byvoorbeeld verkeer- en brandweer 

beamptes; en 

paste beklee deur Kleurlingwerknemers ressorteer deurgaans in laer 

salarisgroepe as die van Blanke werknemers, byvoorbeeld 86,9 per

sent van alle Blanke werknemers in die kategorie administratief/ 

uitvoerend verdien bokant R3 DOD per jaar terwyl die ooreenstemmende 

syfer vir Kleurlingwerkne~ers 57,3 persent is, voorts verdien 95,0 

persent van alle Blanke vakkundig/professionele werknemers meer as 

R3 ODO per jaar, terwyl die ooreenstemmende syfer vii Kleurlingwerk

nemers 37,6 persent is. 

Verdere insiggewende feite betreffende die gegewens vervat in tabel 

17 korn na vore indien 'n vergelyking g2maak word tussen die Blanke- en 
) 

Kleurlingwerknemers en die totale aantal werknemers in die verskillende 

kategoriee van paste. Hierdie gegewens word vervat in tabel 18. Uit 

tabel 18 blyk die volgende: 

in klerklik/sekretari~le, administratief/uitvoerende en vakkundig/ 

professi □nele paste was Kleurlingwerknemers slegs 8,6 persent, 8,3 

persent en 8,8 persent van die t□tale aantal werknemer~ in hierdie 

kategoriee terwyl die □□reenstemmende syfers vir Blanke werknemers 

78,1 persent, 72,2 persent en 71,2 persent was; 

29,3 persent van alle □ngeskoolde werknemers is lede Van die Kleur

lingbevolkingsgroep; en 

2 813·(11,7 persent) van die totale aantal werknemers van 24 009 in 

paste waarvoor opleiding en/of ondervinding vereis word byvoorbeeld 

klerklik/sekretarieel, administratief/uitvoerend, vBkkundig/pr□ fes

sioneel, tegnies, geskaold en ander is lede van die.Kleurlingbevalk

ingsgroep. 
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'n Algemene gevolgtrekking wat uit bogemelde statistiek gemaak kan ward, 

is dat Kleurlinge 'n substantiewe deel (13,8 persent) _van die ~rbeids

mag van plaaslike owerhede in Suid-Afrika is, dat hulle arbeid wat 

plaaslike ow~rhede betref, sterk gekonsentreer is tat die Kaapprovinsie 

(95,5 persent van alle Kleurlingwerknemers is in die diens van plaas

like owerhede in die Kaapprovinsie) en dat 'n ·relatief klein persenta

sie van Kleurlingwerknemers opgeneem is in hoer betrekkings van by

v□orbeeld administratiewe, vakkundige, klerklike en tegniese aard. Die 

gebrek aan Kleurlingpersoneellede in hierdie hoer kader paste kan toe

geskryf word aan 'n aantal faktore soos hieronder aangestip: 

die gebrek en tekort aan opgeleide Kleurlingpersone; 

die personeelbeleid van plaaslike owerhede waarvolgens op nie

amptelike wyse "werkreservering" toegepas word en paste vir Blankes 

voorbehou word;l) 

die gebrek aan mededingende besoldiging en ander diensvoorwaardes 

wat meebring dat p□tensiele kandidate hulle wend na werkgewers in 

die sektore waar meer aantreklike diensvoorwaardes aangebied word; 

die gebrek aan doelgerigte indiensopleidingsgeleenthede en fasili
teite;2) en 

die gebrek aan aansporingsmaatreels as erkenning vir kw~lifikasies 

behaal deur middel van na-uurse selfstudie. 

In die moderne tydsgewrig u:ord hoe eisa gest2l aan plaaslike owerhe::ie 

in die uitvoerende taak wat aan hulle opgedra is~ Dit verg.kundige 

w~rknemers om die administratiewe-, vakkundige- en professionele dienste 

en funksies uit te voer. Alie aanduidings is dat die mannekragpoten

siaal van die Kleurlingbevolkingsgroep wat plaaslike bestuur in die be

sonder betref op die huidige tydstip nag relatief swak ontgin en yl ge

saai is. Dit is 'n aspek wat besondere i~plikasies inhou in die ant-· 

plooiing van die beleid om selfstandige plaaslike owerh~de vir die 

Kleurlingbevolkingsgroep daar te stel. 

1) Ibid., par. 19.124. 

2) Ibid., par. 19.182. 
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HOOFSTUK V 

ALTERNATIEWE ONTWIKKELINGSPATRONE 

1.0 BEVINDINGS EN AANBEVELINGS VAN VDRIGE ONDERSDEKE 

Gedurende die afgelope aantal jare is die aspek van plaaslike be

stuur vir die Kleurlingbevolkingsgroep deur 'n drietal komitees 

en 'n kommissie ondersoek en daaroor versiag gelewer. 1) Soos 

vroe~r aangeto~n2) is die huidige stelsel van plaaslike bestuur 

vir die Kleurlingbevolkingsgroep in groepsgebiede gegrondves op 

die aanbevelings van die Ondersoekkomitee na die Ontwikkeling van 

1) Die bevindings en aanbevelings van hierdie viertal ondersoeke 
is vervat in die volgende verslae: 

(a) Union of South Africa, Province of the Cape of Good Hope, 
Report of the Committee of Enquiry into the institution 
of separate Local Government for Coloured Group Areas 
(Chairman: J.D. Rossouw), 1960. In die rubrieke wat 
hierop volg word na hierdie kumitee verwys as die Rossouw-
komi tee. · 

(b) Republiek van Suid-Afrika, De::;artem2nt va;-; Gemetnsknpsbou, 
Verslaq van Ondersoekkomitee na die Or~wikkeling van Plaas
like Bestuur vir Kleurlinge (VoorsittE~: J.H. Niemand), 
1961. Soos vr□e~r aangedui wor~ na hierdie komitee verwys 
as die Niemand-ko~itee. · 

(c) Republiek van Suid-Afrika, Departement van Kleurlingsake, 
Verslag van die Interdepartementele Komitee van Ondersoek 
na versnelde Ontwikkelinq van Kleurlinogebiede na Plaas
lik2 Selfbestuur (Voorsitter: L. Botha), 1971. In die 
rubrieke wat hierop volg word na hierdie komitee verwys as 
die Botha-komitee. 

(d.) Republiek van Suid-Afrika, Verslao van die Komm·issie van 
Ondersoek na aangeleenthede rakende die Kleurlingbevolkings
qroep, R.P. 38/1976 (Voorsitter: Prof. Erika Theron). 
Soos vroe~r aangedui word na hierciie kommissie verwys as 
die Theron-kommissie. 

2) Kyk par. 1.1.1.1, hoofstuk III. 
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Plaaslike Bestuur vir Kleurlinge (die Niemand-komitee). Wat hierdie 

komitee betref word dus volstaan by die besonderhede daaroor in hoof

stuk II verstrek. Die bevindings en aanbevelings van die ander ge

noemde ondersoe'ke !:£Ord_ in die hferopvolgende rubrieke aangehaal. 

1.1 Die Rossouw-komitee 

1.1.1 Opdrag 

Hierdie provinsiale ondersoekkomitee aangestel deur die Administrateur 

van die Kaapprovinsie gedurende 1959 moes inter alia die volgende aan

geleenthede onders□ek en daaroor verslag doen: 

"(l) the desirability or otherwise of already now establishing sepa
rate boards for Coloured group areas in terms of section 25 of 
the GrC1up Ar;eas Act, 1957 (Act no. 77 of 1957) or in terms of 
existi~g Provincial legislation relating to the establishment 
and control of local authorities; 

-· 
(2) the procedure to be followed in connection with the crea~ion 

of separate boards for Coloureds which will best fit in with 
the functions of the Provincial Administration and which ~ill 
lead to the effective control of such separate boards; 

(3) the division of powers between a European local authority or 
authorities and a local governing body for a Coloured group area, 
in order to ensure effective but separate government for each 
group ••• 

( 4) the wa1j in which the governing bodies are to be constituted ••• 

(5) the most effective means of securing co-operation b2tween the 
said governing bodies, ••• 1) 

1.1.2 Bevindings 

In sy verslag spreek die Rossouw-komitee die mening uit dat die verle-:

ning van onmiddellike selfb.estuur aan die bestaande Kleurlinggebiede 

in die Kaapse Skiereiland nie 'n praktiese moontlikheid is nie as ge

volg van die volgende redes: 2) 

1) Verslag van die Rossouw-k□mitee, pp. 1 en 2. 

2) Ibid., par. 56, 66, 67 en 68. 
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die gebrek aan gek□6rdineerde beplanning en dienste; 

die finansiele implikasies van skeiding; 

die gebrek aan opgeleide Kleurlingpersoneel in munisipale owerhe

de; en, 

die vraag of daar 'n genoegsame aantal persone is wat bereid en toe

gerus is om te dien as raadslede. 

1.1.3 Aanbevelings 

In die lig van die redes hierbo aangestip, het die Rossouw-komitee be

sluit dat hy horn hoofsaaklik sa~ bepaal by die maak van voorstelle be

treffende die ontwikkeling van 'n stelsel wat in die Kaapse Skiereiland 

ingestel sou kon worda Hiervolgens het die komitee voorgestel dat 'n 

permanente Stedelike Gebiederaad (Urban Areas Council) in die !ewe ge

roep moet word deur middel van bepalings vervat in •n spesiale ordon

nansie1) welke Raad onmiddellik aandag moes gee en stappe moes doen 

in verband met die beplanning van die Kleurlinggebiede op die·~aapse 

Vlakte •. Hierdie Raad sou uit vier tot ses Blanke lede aangestel deur 

die Administrateur bestaan. Ten minste een raadslid moes 'n amptenaar 

van die provinsiale administrasie w~es. Die Administrate~r sou die be

voegdheid he om d; 0 ledetal van die Raad uit te brei na gelang sy ge

bied van beheer vergroot. Addisionele raadslede sou tot hul amp ver

kies moet word deur Kleurlingeienaars en -okkupeerders en sou lede van 

die Kleurlingbevolkingsgroep moes wees. 2) 

Die Administrateur kan personeel aanstel om die werksaamhede van die 

Raad te verrig. Verd~r mag die Raad self, met goedkeuring van die Ad-
3) ministrateur addisionele amptenare aanstel. Die Administrateur sou 

die bevoegdheid he om enige gebied in die Kaapprovinsie wat as' 'n 

Kleurlinggroepsgebied geproklameer is of wat gereserveer word vir 'n · 

toekomstige Kleurlinggroepsgebied, onder die beheer van die Stedelike 

Gebiederaad te plaas. O~arbenewens moes alle geproklameerde groepsge

biede in die ~aapse Vlakte onmiddellik onder die beheer van die Raad 

geplaas word. 

·, 

1) Ibid., par. 83. 

2) _Ibid., par. 87(i). 

3) Ibid., - par. 87(ii). 
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Die Raad sou verantw□ordelik wees om alle gebiede onder sy beheer so 

spoedig moontlik as toekomstige anafhanklike stedelike gebied(e) te be

plan. Ten opsigte van alle gebiede □nder beheer van die Raad sal die 

bestaande plaaslike awerheid in wie se gebied dit gele~ is 'n afs□n

derlike begr□ting en afsonderlike rekeninge van inkomst_e en uitgawes 

hou sodat die Raad in die geleentheid gestel sal wees om vas te stel 

wanneer die gebiede onafhanklik kan ontwikkel. Die komitee het egter 

oak aanbeveell) dat die beheer wat 'n stedelike plaaslike owerheid oar 

enige gebied uitoefen deur middel van proklamasie deur die Administra

teur verwyder kan word, en dat die gebiede onder die beheer van die 

Raad geplaas kan word. Bestaande plaaslike □werhede sou alle funksies 

en pligte ten opsigte van 'n gebied wat geplaas is onder die beheer van 

die Read bly uitoefen behalwe daardie funksies ~at spesifiek aan die 

Raad oorgedra is en met dien verstande dat die Raad vo □raf geraadpleeg 

sal moet word ten □psigte van die beplanning en installering van alle 

kapitaalwerke met inbE:grip van behuisingskemas. 2) Die Rossouw-komitee 

het voorts aanbeveel dat die Administrateur, op aanbeveling van die 

Raad, enige gebied ender laasg-enoemde se beheer as 'n dorpsraa-dsgebied 

kon verklaar. Aan so ~n dorpsraad kan dan van die Raad se funksies ge

delegeer word. Die komitee was van mening dat die daarstelling van so 

'n dorpsraad die eerste stap kan wees op die pad na □utonomie van so 

tn gebied. 'n Dorpsraad sal uit drie of meer lede bestaan. Die lede

tal asook die aantai lede ben□em en verkies m□ et deur die Administra

teur bepaal word. 

Die Ross□uw-komitee het gewys op die belangrikheid van noue samewerking 

tussen die onderskeie dorpsrade en die Stedelike Gebiederaad3) en het 

in die verband voorgestel dat een lid van die Stedelike Gebiederaad 

moet dien as 'n ex officio lid van elke dorpstaad. Dit is vo□rts aan

beveel dat die Stedelike Gebiederaad aan elke darpsraad die dienste · 

van die nodige personeel beskikbaar sal stel. Gesekandeerde personeel 

sal egter steeds amptenare van die Stedelike Gebiederaad wees. 4) Die 

Stedelike Gebiederaad moet voorts ook 'n sentrale p□ el van meganiese 

en ander toe~usting □ pb□ u watter beskikking in sy gebied van jurisdik-

1) Ibid., par. 87(vii). 

2) Ibid., par. 87(x). 

3) Ibid., par. 87( xii). 

4) Ibid., par. 87(xiii). 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



156 

sie sal wees.1) 

Die Stedelike Gebiederaad, so word deur die komi tee aanbeveel, moet 

die bevoegdheid verkry om belasting te hef op enige gebied wat nie 

onder die beheer van 'n munisipaliteit ressorteer nie. Waar 'n dorps

raad geskep is, m□ et sa 'n raad die belastings wat gehef m□ et word, 

bepaal. Elke dorpsraad moet verder verplig word om jaarliks 'n ge

deelte van die belasting wat gehef is aan die Stedelike Gebiederaad 

□or te betaal. 2) 

Voorts is aanbeveel dat die bev□egdheid by die Administrateur maet be

rus 8m, op aanbeveling van die Stedelike Gebiederaad, 'n gebied te 

pr□klameer as 'n onafhanklike stedelike plaaslike owerheid waarna dit 

uitgesiuit sal wees van die beheer van die Stedelike Gebiederaad. In 

die verband wys die Roas□uw-komitee daarop dat daar ten opsigte van 

die plaaslike bestuursgebiede vir die Kleurlingbev□lkingsgroep in die 

Kaapse Skiereiland •n hersiening van die plaaslike bestuurstelsel be

nodig word aangesien hulle van mening was dat •n meer l□giese basis 

van samewerking as wat op die huidige tydstip vir Blankes bestaan, be

nodig word. 3) 

Die belangrikste aanbevelings van die Rossouw-komitee kan soos volg □p

ges□m word. 

1) 

2) 

3) 

die skepping van 'n Stedelike Gebiederaad as statute:re □orhoofse 

beheerliggaam om die Administrateur te adviseer □or plaaslike be

stuursaangeleenthede rakende die Kleurlingbevolkingsgroep en om oie 

gebiede wat by proklamasie onder sy beheer geplaas is, te beplan 

as toekomstige □nafhanklike stedelike plaaslike owerhede vir die 

Kleurlingbevolkingsgroep; 

die verklaring van bepaalde gebiede onder beheer van die Stedelike 

Gebiederaad as dorpsraadsgebiede met die delegering van bepaalde 

funksies van die Stedelike Gebiederaad aan so 'n dorpsraad; en, 

die skepping van selfstandige stedelike plaaslike owerhede vir die 

I bi.cl. , par. 87(xiv). 

Ibid., par. 87(xv) en (xvi). 

Ibid., par. 87(xvii). 
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Kleurlingbevolkingsgroep in bepaalde geblede. 

Die aanbevelings van die Rossouw-komitee is nie ten uitvoer gebring 

nie. Dit moet ook voorts in gedagte gehou word dat hierdie komitee 

'n "provinsiale" komitee was aangesien dit deur die Administrateur 

van die Kaapprovinsie aangestel is en dus slegs aanbevelings kon maak 

in ~over dit die Kaapprovinsie raak. 

1.2 Die Botha-komitee 

1.2.1 Opdrag 

Hierdie interdepartementele komitee van ondersoek soos aangestel deur 

die Minister van Kleurlingsake het as opdrag gehad om ondersoek in 

te stel en aanbevelings te doen ten opsigte van onder meer die volgen
de:1) 

i 

in welke digbewoonde Kleurlingwoongebiede nou reeds selfstandige 

plaaslike □werhede verklaar kan ward, met saamgroepering waar m□□nt

lik; 

die masjinerie benodig vir die behartiging van plaaslike bestuurs

aangeleenthede in die □□rblywende Kleurlingwoongebiede, met uit

sluiting van ingelyfde landelike Kleurlinggebiede; 

die prosedure wat gev□lg m□ et ward met die instelling van die be

□ogde selfstandige plaaslike awerhede; 

- wat die gr□□ tte en samestelling van die nuwe bestuursliggame be

hoort te wees en hoe dikwels hulle saamgestel moet word; 

- welke funksies, bevoegdhede en pligte aan Kleurling-plaaslike ower

hede t □ evertrou moet ward; 

watter eiendoms-, bew□nings- of inkomstekwalifikasies aan stemreg 

verbonde m□ et wees; 

watter reelings noodsaaklik is in verband met die opleiding en be

skikbaarstelling van Blanke en Kleurlingpers□neel deur Blanke plaas~ 

like owerhede aan die te stigte selfst~ndige Kleurling plaaslike 

owerhede; 

1) Verslag van die Botha-komitee, par. 1.1. 
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- watter herreeling van bestaande personeelstruktuur noodsaaklik sal 

wees om doeltreffende beheer deur die Uitvoerende Bestuur v~n die 

Verteenwoordigende Kleurlingraad □or plaaslike bestuursaangeleent

hede vir Kleurlinge te verseker; 

die prosedure wat gevolg moet word in verband met die inskakeling 

van Kleurling plaaslike bestuursliggame by die verskaffing van 

□orhoofse openbare dienste wat d~ur Blanke stadsrade of ander open

bare liggame gelewer word; 

die finansiele implikasies wat die implementering van hierdie maat

re~ls inhou en watter formule voorgestel word ten opsigte van be

lasting- en ander moontlike inkomstebronne insluitende bydraes 

van.Blanke plaaslike owerhede en ander □werheidsliggame; en 

watter wetgewing noodsaaklik is om uitvoering aan die voorafgaande 

doelstellings te gee. 

1.2.2 Bevindings 

Die Botha-komitee het in Maart 1971 verslag gedoen en wys daarop dat 

die aanbevelings van die Rossouw-komitee om verskillende redes nie ten 

uitvoer gebring is nier en wel omdat die aanbevelings ender andere an

bestaanbaar sou gewees het met artikel 25 van die Wet op Groepsgebiede, 
. . 

1957, en oak omdat dit 'n provinsiale komitee was wat hoogstens op 

provinsiale vlak aanbevelings kon doen. 1) 

Die Niemand-k□mitee se bevinding (soos aangehaal deur die B □ tha-komitee) 

was dat die plaaslike bestuurstelsel vir die Kl2urling op die Blanke 

stelsel gebaseer en uitgebou moet word. Enige stelsel van plaaslike 

bestuur vir die Kleurling moet dus ingestel ward volgens die bestaande 

pr□vinsiale stelsels en met inagneming van die Grondwet van die Repu

bliek van Suid-Afrika, 1961. 2) 

Volgens die Botha-k□mitee is daar drie vereistes vir die totstandko@ing 

van plaaslike □werhede, te wete:. 

1) Ibid., par. 4.2. 
2) Ibid., par. 4.6. 
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die wil van die betrokke gemeenskap om afsonderlik deur homs~lf 

bestuur te word; 

die vermoe en bedrewenheid van die betrokke gemeenskap om homself 

te kan bestuur; en, 

die finansiele vermoe en lewenskragtigheid van die betrokke gerneen

skap om plaaslike bestuur moontlik te maak.l) 

Die Botha-komitee wys2) daarop dat di~ mate van vordering wat gemaak 

is met betrekking tot raadplegende-, bestuurs- en buurtsakekomitees 

vir die KlBurlingbevolkingsgroep in die algemeen teleurstellend was. 

Die redes aangevoer vir die teleurstellende vordering is v□lgens die 

komitee die gebrek aan •n eenvormige benadering weens die verspreide 

tciepassing van die stelsel onder vier provinsiale owerhede; dat die 

opleidingsproses met betrekking tot die komitees met inbegrip van die 

opleiding van Kleurlingpersaneel nie daadwerklik aangepak is nie; dat 

in die Kaapprovinsie 'n mate van stigma aan die stelsel kleef omdat 

Kleurlinge vantevore munisipale stemreg besit het; die gebrek aan dui

delike en doelbewuste skeiding van funksies tussen die Blanke rade en 

die betrokke komitees, en die kcmitees se geb~ek aan bevoegdhede en 

verantw□□rdelikhede. 

Die Komitee wys3) daarop dat hy tot die slotsom gekom het dat daar nie 

•n Kleurlinggroe~sgebied in die Republiek is waar dit moontlik is om nou 

al 'n volwaardige selfstandige plaaslike bestuur in die lewe te r□ep 

nie en wel om die volgende redes: 

- die agterstand ten opsigte van bestuursvermo~ of ondervinding op 

plaaslike bestuursvlak; 

die gebrek aan opgel~id~ Kleurlingpersoneel; 

die gebrek aan voldoenae bronne van inkomste; en 

die feit dat die belange tian die Kleurlinggebiede nag so met dii van 

die Blanke gebiede irieengestrengel is. 

1) Ibid., par. 6.4. 

2) Ibid., hoofstuk 14. 

3) Jbid., par. 15.3. 
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1.2.3 Aanbevelings 

Met betrekking tot wat die Botha-komitee noem "die pad vorentae", was 

daar 1 n minderheids- en meerderheidstandpunt. 

Die lede van die komitee wat die minderheidstandpunt ingeneem het, sien 

die oplossing in die daadwerklike uitbouing van die bestaande stelsel 

van raadplegende- en bestuurskomitees. Die bestaande provinsiale ordan

nansies wat betrekking het op kamitees vir die Kleurlingbevolkingsgr□ ep

maet gewysig en uitgebrei ward am voarsiening te maak vir 'n verdere 

groat stap op die pad na selfbestuur, verby die huidige vlak van bestuurs

komiteestatus, deur die instelling van 'n volgende en meer gevorderde 

vlak. Die minderheidsgroep beveel dus aan dat: 1) 

die Administrateur, in aorleg met die Minister van Kleurlingsake, 

by praklamasie, enige Kleurlinggroepsgebied as 'n Kleurlingbestuurs

gebied moet kan verklaar;. 

'n Kleurlingbestuursgebied deel bly van die plaaslike ower~iid waarin 

dit gelee is en vir so 'n gebied word 'n bestuursraad in die lewe ge

roep; 

die plaaslike owerheid waarbinne 1 n bestuursraad bestaan 'n afsonder

like konsepbegrating vir die bestuursraadgebied opstel en dit aan 

die bestuursraad vir o □rweging en bekragtiging voorl&; 

die algemene belasting van die afdelingsrade in die Kaapprovinsie, 

nie in enige bestuursraadgebied gehef word nie en die Kleurlingbe

volkingsgroep oak nle meer vir afdelingsraadstemreg kwalifiseer nie; 

die afskaffing van die afdelingsraadbelasting ten einde 'n Kleur

lingbestuursraad in staat te stel om sy eie belastingheffing te ver

hoog en dus 'n bykomende bran van inkomste te verkry; 

die Administrateur, in □orleg met die Minister van Kleurlingsake, 

enige ander bevoegdheid van 1 n munisipaliteit aan die bestuursraad 

kan oordra; 

die samestelling van 'n bestuursraad, die kwalifikasies van lede en~· 

1) Ibid., par. 16.2.2 tot 16.4.5. 
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kiesersbevoegdhede en enige ander aangeleenthede wat die Kleurling 

as persoon raak in 'n afsonderlike wetsontwerp beliggaam moet word 

wat aan die Verteenwoordigende Kleurlingraad vir □□rweging en bekrag

tiging voorgele word; 

geldelike bystand op ex gratia grondslag nodig sal wees vir die voor

siening van afsonderlike geriewe binne bestaande Kleurlinggebiede wel

ke geld in die begroting van die Verteenwoordigende Kleurlingraad 

voorsien moet word; en 

in die kleiner en minder gevorderde gebiede die stelsel van raadple~ 

gende/bestuurskomitees behou moet word met die omskepping van alle 

komitees in bestuurskomitees. 

Die lede wat die minderheidstanjpunt se aanbevelings gesteun het, sien 

hierdie voorgestelde ontwikkelings nie as die einde van die Kleurling se 

pad n~ selfbestuur nie, maar slegs as die volgencie daadwerklike v□□r

waartse stap "en kan die fondament uitmaak vir verdere v□rdering in_die 

toekoms, wanneer die tyd ryp mag word vir verdere stappe in die rigting 

van verdere afskeiding en selfstandigheid".l) 

Die meerderheidstandpunt en aanbevelings2) van die Botha-komitee was 

die volgende: 

die instelling van 'n Ontwikkelingsraad vir Kleurling plaaslike 

bestuur beklee met regspers□onlikheid, bestaande uit hoogstens sewe 

lede deur die Sta~tspresident vir 'n ampstermyn van vyf jaar aange

stel en met regsgesag in die gebied wat deur die Staatspresiderit by 

proklamasie in die Staatskoerant bepaal word; 

- die doelstellings van die Ontwikkelingsraad is om die gebied van die 

raad te beheer, te bestuur, te ontwikkel, te beplan, om plaaslike be

stuur vir en deur die Kleurlinggemeenskap in so 'n gebied aan te help 

en om algemene plaaslike bestuursfunksies en -dienste in die gebied 

te onderneem; 

- vir die uitv□ ering van sy funksies, pligte en bevoegdhe~e kan 'n Ont

wikkelingsraad personeellede in diens neem en die uitgawes hieruit 

1) Ibid., par. 16.6. 

2) Ibid., bylae E. 
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voortspruitend word bestry uit fondse Hat deur die Parlement beskik

baar gestel word; 

die fondse van 'n Dntwikkelingsraad bestaan uit gelde jaarliks deur 

die Parlement bewillig, inkomste verkry uit subsidies, hulptoelaes, 

belastings~ eiendomsbelastings en ander vorderings, inkomste verkry 

uit boetes en strafbetalings en inkomste verkry ult bydraes van 

plaaslike owerhede soos bepaal deur die Minister van Kleurlingsake 

in o□rleg met die Administrateur van die betrokke provinsie; 

die 0ntwikkelingsraad se gebied maak nie deel uit van die regsgebied 

van enige plaaslike owerheid nie; 

~ die afskaffing van die Dntwikkelingsraad berus by die Staatspresident 

en wel op die stadi~m dat hy daarvan □ortuig is dat die raad die oog

merke bereik het waarvoor hy ingestel was; 

die Staatspresident kan enige deel van die Ontwikkelingsraad se ge

bied as 'n spesiale gebied proklameer; 

in 'n spesiale gebied ward 'n plaaslike b~stuurskomitee ingestel be

staande uit minstens vyf of hoogstens elf lede wat deur Kleurlingper

sone, w□anagtig in so 'n spesiale gebied en wat aan die stemregkwali

fikasies valdoen, verkies word; 

'n plaaslike bestuurskomiteE is belas met die administra~ie van 

plaaslike bestuursaangeleenthede in die spesiale gebied wat insluit 

die opstelling en goedkeuring van die jaarlikse begroting insluiten-. 

de kapitaaluitgawe, die verkryging van die nodige inkomste, die maak 

van verardeninge e~ regulasies, die vaarsiening van behuising en die 

verskaffing van noodsaaklike dienste, welke bevoegdhede nnder die 

algemene toesig van en leiding van die 0ntwikkelingsraad moet geskied; 

by die instelling van 'n plaaslike bestuurskomitee stel die 0ntwik

kelingsraad die personeel aan of beskikbaar soos nodig geag en daar

na, wat bE~ref nuwe of addisionele paste, rus die verantwoordelikheid 

by die plaaslike bestuurskomitee self; en 

die 0ntwikkelingsraad kan te eniger tyd by die Minister van Kleur- ·· 

lingsake aanbeveel dat 'n plaaslike bestuurskomitee in 'n munisipale 

raad vir Kleurlinge omskep word en, indien hy daartoe inste~, kan die 

Minister bepaal dat, vanaf 'n datum deur horn bepaal, die Ve~teenwoor-
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digende KlEurlingraad in so 'n gebied dieselfde bev□ egdheid het, 

behoudens die bepalings van die Wet op die Verteenwoordigende Kleur

linqraad, 1964, as wat by die Parlement berus om wette betreffende 

plaaslike bestuur te maak. 

Die komitee was die mening toegedaan dat die Ontwikkelingsraad vir 

Kleurling-plaaslike bestuur ••• "ham aktief daarvoor moet beywer (met 

die samewerking van die Verteenwoordigende Kleurlingraad) om plaaslike 

bestuur vir die Kleurling te bevorder. U Komitee meen dat die aanvbngs

punt die Kaapse Vlakte-kompleks moet wees en dat die □orhoofse raad van~ 

daar sy belangesfeer moet uitbrei, maar baie Kleurlinggemeenskappe sal 

in die voorsienbare toekoms nag die verantw□ordelikheid van die gewone 

(Blanke) plaaslike bestuur (en dus van die provinsies) moet bly".l) Die 

Komitee wys oak daarop dat grater finansiele hulp van staatswee □nontbeer

lik is indien versnelde □ntwikkeling van Kleurlinggebiede na selfstandig

heid moet geskied. 2) 

·-
Die besluit van die Regering □or die aanbevelings soos vervat in die 

verslag van di~ Botha-komitee is uiteengesit in 'n verklaring van die 

Minister van Kleurlingsake uitgereik gedurende September 1971. 3) Uit 

hierdie verklaring blyk dit dat die Regering se standpunt met uitscinder

ing van die riglyn dat die plaaslike bestuurstelsel vir Kleurlinge ~e

leidelik ui t die beheer van die provinsiale owerhede geneem en aan die 

Verteenw□ordigende Kleurlingraad □□rgedra word, in ooreenstemming ie 

met die strekking yan die minderheidstandpunt van die Botha-komi tee. 

Die meerderheidstandpunt en aanbevelings van die Botha-komitee is ge

volglik nie aanvaar nie en dus oak nie uitgevaer nie. 

1.3 Theron-k□mmissie 

1.3.1 Dpdra_g_ 

Hierdie Kommissie v~n Ondersoek wat op 23 Maart 1973 deur die Staatspre

sident aangestel is se □ pdrag het behels om ondersoek in te stel na, 

□□rweging te skenk aan en verslag te doen □or die vordering van die Kleur-

1) Ibid., par. 18.1.l(c). 

2) Sien ibid., par. 2□ .l. 

3) Kyk par. 1.0, hcofstuk IV. 
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lingbevolkingsgroep sedert 196□ op staatkundige gebied en alle verwan-

te aangeleenthede e:n stremmende faktore wat as knelpunte geidentifiseer 

kan word. Die Kommissie was verder opgedra om op grond van sy bevindinge 

aanbevelings· te doen op welke wyse antwikkeling van die Kleurlingbevolk

ingsgroep aangehelp of bevorder kan word. 1) Die Kammissie kon dus oak 

plaaslike bestuursaangeleenthede ondersoek. 

1.3.2 Bevindings 

Betreffende die strukturele en jurisdiksionele aspekte van plaaslike be

stuur wys die Theron-kammissie op die volgende: 

die verwarrende en hoogs gekompliseerde diversiteit van plaaslike 

bestuursinste1lings_wat met verloop van tyd in Suid-Afrika ontwikkel 

het en wat die vraag laat antstaan of .die ontwerp en ontwikkeling 

van 'n meer bevredigende en rasionele grondslag ~an desentralisasie 

nie nodig is nie; 2) 

die ondoelmatige afbakening van plaaslike bestuursgebiede as gevolg 

van die feit dat die verstedelikingsproses nuwe s□ sio-ekonomiese 

eenhede tot stand bring met veral die nadelige gevolg" ••• dat me

tropolitaanse komplekse tot stand kom wat beheer word deur 'n frag

mentariese r~eks plaaslike owerhede met jurisdiksionele gebiede wat 

nie aan die vereistes van doeltreffende- dienslewering 6f effektiewe 

burgerl ike de el name vol do en nie"; 3> 

'- die geografiese fragmentasie van Kleurlingwoongebiede wat aanleiding 

gee tot die versnippering van Kleurlinggerneenskappe binne bepaalde 

plaaslike bestuursgebiede met gepaardgaande probleme betreffende die 

vo □rsiening van 9emeenskapsfasiliteite en oak in die weg staan van 'n 

samehangende plaaslike bestuursontwikkelingspatroon; 4) en 

1) 

2) 

3) 

4) 

die jurisdiksi□nele fragmentasie van aaneenliggende Kleurlingwoonga

biede in veral digbevolkte 6f metropolitaanse gebiede wat in die weg 

Verslag van die Theron-kommissie, p. iv. 

Ibid., par. 19.151. 

Ibid., par. 19.152. 

Ibid., par. 19.153. 
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staan van planmatige □ntwikkelingsprogramme en doeltreffende diens

lewering.l) 

Die Kommissie wys ook op die knelpunte en vraagstukke ondervind in die 

toepassing,van die raadplegende-, bestuurs- en buurtsakekomiteestelsel 

in Kleurlinggr□ epsgebiede en die plaaslike bestuursreelings in lande

like Kleurlinggebiede. Hierdie knelpunte s□ os deur die Kommissie gevind 

is reeds aangestip. 2) 

Wat onafhanklike Kleurlingmunisipaliteite betref, 3) wys die Kommissie 

op die volgende: 

\ 

by 'n groat pr□ p□rsie van leidinggewende Kleurlinge kleef daar 'n 

stigma van afsonderlikheid aan die idee van outon □me Kleurlingmuni

sipaliteite welke gesindheid ernstige struikelblokke in die weg van 

die volledige implementering van die bestaande plaaslike bestuurs~ 

reelings plaas; 

die gebrek aan belastingkapasiteit; 

die gebrek aan opgeleide er~are petsoneel; en 

die praktiese onuitvoerbaarheid van die skeppi~g van onafhanklike 

Kleurlingmunisipaliteite in dorpe met 1 n klein Kleurlinginwonertal 

en geografiese gefragmenteerde stedelike Kleurlinggemeenskappe. 

1.3.3 Aanb8velinos 

Met betrekking tot staatkundige aangeleenthede, met inbegrip van plaas

like bestuur, ~as daar 1 n meerderheids- en minderheidsaanbeveling, as

oak bepaalde voorbehoude ten opsigte van die meerderheidsaanbeveling, 

vervat in die verslag van die Ther□n-kommissie. 

@Die lede van die Theron-kommissie wat die minderheidsaanbeveling4) ten 

opsigte va~ staatkundige aangeleenthede ondersteun het was die meni11g 

1) Ibid., par. 19.154. 

2) Kyk par. 2.4.2 en 3.3~2, hoofstuk III. 

3) Ibid., par. 19.183 tot 19.196. 

4) Ibid., par. 178, Deel VI, p. 513. 
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toegedaan dat, in die proses van konstitusionele ontwikkeling en aan

passing, aanvaar moet word dat die bestaande Westminster-gefundeerde 

regeringstelsel verander sal moet word om by die eiesoortige vereistes 

van die Suid-Afrikaanse plurale bevolkingstruktuur aan te pas ender~ 

halwe beveel hulle aan dat: 

- met die oog op die effektiewe deelname van die Kleurlingbevolkings

groep aan die regering van die land op sowel die plaaslike as die 

sentrale owerheidsvlak die bestaande regeringsinstellings ondersoek 

en oorweeg moet word in die lig van die knelpunte en oorwegings soos 

deur die Kommissie gevind en geboekstaaf; en 

'n komitee van deskundiges aangewys word om gedetailleerde voorstel

le te doen in verband met die organisatoriese en statut~re aanpas

sings wat vereis word om sowel bestendige ekonomiese as staatkundige 

ontwikkeling te verseker. 

Die meerderheidstandpunt en -aanbeveling van die Theron-kommissie ten 

opsigte van staatkundige aangeleenthede word soos volg gestel: 

"Aangesien die Kleurlingbevolking in die deurslaggewende wetgewende 
instellings van die Republiek van Suid-Afrika (d.w.s. die Parlement, 
provinsiale rade, munisipale rade en landelike plaaslike owerhede) geen 
regstreekse aandeel of seggenskap het nie en die suksesvolle ontplooiing 
van die altsrnatiewe rnaatre§ls wat vir die doeleindes van Kleurlingver~ 
teenwocrdiging en -selfbeskikking getref is, aan bande gel& word deur · 
sterk teenkanting van die kant van die o~rgrote en effektiewe meerde~
heid van Kleurlinge, asook deur konstitusionele anomaliee wat volgens 
die Kommissie nie op 'n bevredigende manier en volledig genoeg uit die 
weg geruim kan word nie, beveel die KommJssie aan dat -

·P 

(a) met die oog op die verdere uitbreiding van rlie politieke burger
regte van Kleurlinge en die skepping van geleenthede tot meer kon-

. struktiewe deelname en samewerking voorsiening gemaak word vir 
bevredigende vorme van regstreekse KleurlingvErteenwoordiging en 
-seggenskap op die verskillende owerheidsvlakke en in besluitne
mingsliggame; 

(b) met die oog op die implementering van bogenoemde voorstel, 'n ko
mitee van deskundiges aangewys word om meer gedetailleerde voor
stelle te doen in verband met die organisatoriese en statut&re 
aanpassings wat vereis word, met di~n verstande dat volledig re
kening gehou moet word met al die knelpunte en o□rweg_ings wat in 
hoofstukke 17 tot 21 van hierdie verslag uitvoerig uiteengesit is; 

(c) in die proses van konstitusionele aanpassing, aanvaar moet word 
dat die bestaande Westminster-gefundeerde regeringstelsel veran
der sal moet word om by die eieso□rtige vereistes van die Suid
Afrikaanse plurale bevolkingstruktuur aan te pas." 1) 

1) ~-, pp. s12·en 513. 
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Die meerderheidstandpunt en -aanbeveling van die Theron-kommissie ls 
dus dat voorsiening gemaak word vir bevredigende vorme _van regstreekse 

Kleurlingverteenwoordiging en -seggenskap op die verskillende owerheids- · 

vlakke, dit wil's& insluitende die plaaslike □werheidsvlak. · Die min

derheidstandpunt daarenteen is van mening dat die effektiewe deelname 

van die Kleurlingbevolkingsgr□ ep, op sowel die plaaslike as die sen-

tral owerheidsvlak, bewerkstellig mbet word deur ondersoek van en 

organisatoriese en statut~re aanpassings van die bestaande regerings

instellings. 

Ten opsigte van die meerderheidsaanbeveling van _die· Theron-kommissie 

betreffende staatkundige aangeleenthede is di~ v□lgende v□□rbehoud2 deur 

verskeie kommissielede gestel. 

Die ses lede van die Kommissie behorende tot die Kleurlingbevolkings

groep,l) het die meerderheidsaanbeveling onderst:::un met die vo□rbehoud 
dat hulle: 

"die woorde 'bevredigende v□rme van regstreekse Kleurlingverteenwaor

diging en -seggenskop op die verskillende owerheidsvlakke en in be

sluitn~mingsliggame1 gelees word as betekenende verkose direkte 

Kleurlingverteenwoardiging, saam met die verteenwoordigers van 

Blankes, in die bestaande plaaslike, provinsiale en setitrale (volks

raad en senaat) owerheidsliggame, en voldoende verteenw□□rd.iging in 

alle ander tersaaklike beslui tnemingsliggame"; 2) en 

die komi tee van 'cieskundiges 1.:Jat gedet.,::illeerde voa:.:-stelle m□et doen 

□or die organisatoriese en sif'atutere aanpassings wat vereis ward, 

onverwyld aangestel rn□ et word en dat Kleurlinge oak in so 'n komitee 
moet dien •3) 

Mrir. W.G. Kingwill, 'n kommissielid, vermeld in sy voorbehoud4) dat, al-· 

hoewel hy die aanbevel.ings van die Kam:nissie onderskryf dat 'n kamitee 

aangestel moet word om ondersoek in te s~el na die konstitusi□nele ver

anderinge wat teweeggebring m□ et word om aan die K l2urlingbevolkingsgroep 

1) Ibid., Deel VII, Bylae A, p. 525. 
2). Loe. • + ci .... 

3) Loe. cit. 

4) Loe. cit. 
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regstreekse v~rieenwoordiging op alle regeringsvlakke te verseker, hy 

dit wil beklemtoon dat die huidige politieke bedeling .vir die ~eeste 

Kleurlinge onaanneemlik is, en dat geen uitbreiding, aanpassing of her

strukturering van die bedeling dit vir hulle meer aanvaarbaar sal maak 

nie, en dat 'n objektiewe evaluering van die huidige re§ling uitwys dat 

dit nie daartoe in staat is om die regmatige aspirasies van die Kleur

lingbevolkingsgroep op sowel die po~itieke as die sosio-ekonomiese ter

reine, te bevredig nie. 

Mnr. Kingwell beveel gevolglik aan dat: 1) 

die voorgestelde komitee onmiddellik aangestel word om te besluit 

hoe die Kommissie se aanbevelings geimplementeer moet word; 

die opdrag van die komitee moet so geformuleer wees dat dit die ver

troue van die Kleurlingbevolking sal verseker; 

dat Kleurlinge ingesluit word as lede van die ~omitee; en 

dat dit aan die komitee opgedra word om die wenslikheid en toepaslik

heid van 'n federale staatkundige raamwerk vir Suid-Afrika te onder

soek. 

In die slotgedeelte van sy voorbehoud maak mnr. Kingwell ook gewa,,g 

daarvsn dat enige konstitusi□nele struktuur inagnemende die plurale aard 

van die Suid-Afrikaanse samelewing, voorsiening sal moet maak vir die 

politieke aspirasies van die Indiergemeenskap en van Bantoes wat perma

nent woonagtig is in stedelike en ender gebiede buite die tuislande. 

In 'n voorbehoud ingedien deur prof. W.B. Vosloa, 'n kammissielid, ward 

die valgende aanvullende apmerkings gema~k in verband met die aanbeve

lings van die Kammissie oar staatkundige aangeleenthede: 2) 

am praktiese beslag te gee aan die rigting van verandering wat aan

beveel word, maet veral aandag gegee word aan die skepping van gcl

leenthede tot meer konstruktiewe deelname en samewerking deur Kleur

linge op die taepaslike awerheidsvlakke; 

1) Loe. cit. 

2) Lac. cit. 
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'n belangrike faset van die verdere ontplooiing van Kleurlingbur

gerregte is die ontwikkeling van meer bevredigende plaaslike be

stuursre~lings aangesien plaaslike owerhede die fondamentstene is 

in die struktuur van 'n bestendige politieke stelsel; die plaaslike 

owerheidsvlak 'n opvaedings- en opleidingsveld is vir toekomstige 

leiers op die ho~r owerheidsvlakke, asook vir die indiwiduele bur

gers in die uitoefening van hulle burgerlike pligte en plaaslike 

owerhede 'n harmoniserende r□l kan ~peel in die staatkundige □ntwik

kelingspr□ ses by wyse van die versoening van verdelende of seksi□-

nele belarige; 

dat, alhoewel dit by die skepping van meer toepaslike bestuursreel

ings nodig is om rekening te hou met die verspreidingspatroon van 

redelik homogene gemeenskappe, dit oak noodsaaklik is om die ont

staan van ondoeltreffende en gefragmenteerde plaaslike bestuurseen

hede te voorkom; ~n 

dat in die lig van die uiteenlopende situasies soos dit voorkom in 

die verskillende landstreke, voorsiening gemaak sal moet word vir 'n 

gedifferensieerde patroon van plaaslike bestuursontwikkeling vir die 

Kleurlingbevolkingegroep. 

Prof. Vosloo omskryf die gedifferensieerde plaaslike bestuursontwikkel

ingspatroon soos volg: 1) 

in gebiede met aaneenliggende Kleurlingwoongebiede in metropolitaan

se gebiede en mo □ntlik oak in 'n beperkte aantal grater dorpe, sou 

die stigting van sclfstandige munisipaliteite oorweeg kon word.met 

die v□orbehoud dat rnunisipale dienste geregionaliseer of op gesa

mentlike grondslag gelewer word; dat inkomste uit sake- en nywer

heidseiendom volgens 'n aanneemlike formule tussen plaaslike ower~ 

hede versprei word; dat die inkomstebronne van die betrokke plaas

like □werhede volgens formule en soos benodig deur die sentrale o~er

heid of deur regionale owerhede aangevul word; dat opleidingspro

gramme vir Kleurlingpersoneel ingestel word en dat skakelliggame ge

skep word om aangeleenthede van gemeenskaplike belang te behartig; 

in die geval waar Kleurlinggr□ epsgebiede nie die potensiaal h~t om 

tot selfstandige munisipaliteite te ontwikkel nie sou die bestasnde 

1) Ibid., p. 526. 
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verkose bestuurskomitees kon dien vir 'n meer bevredigende vorm van 

verteenwoordiging in die komitees of rade van plaaslike owerhede; en 

die Kleurlingpersone wat nie in Kleurlinggroepsgeblede gevestig is, 

maar wat wel binne die regsg-ebiede van plaaslike owerhede woon, 

sou toegelaat kon word, om behoudens bepaalde eiendoms- en okkupa

sievereistes, op die plaaslike owerheidskieserslys geregistreer te 

word as kiesers. 

Die aanbeveli'1g van die Ther□n-kommissie .is dus dat 'n komitee,van des

kundiges aangewys word am v□orstelle te doen betreffende die organi

satoriese en statutere aanpassings wat nodig is om geleenthede te skep 

vir meer konstruktiewe deelname en samewerking deur middel van bevredig

ende. regstreekse Kleurlingverteemioordiging en -seggenskap op die ver

skillende owerheidsvla~ke, en dus oak op die plaaslike owerheidsvlak. 

Die verslag v::m die :U~eron-kornmissie is ,gedurende die loop van 1976 

in die Parlement ter tafel gel&. Alhoewel die bogemelde aanbevelings 

nag nie aanvaar of verwerp is niet het die Regering wel 'n Kabinetskomi

tee aangewys om ondersaek in te stel na die moontlike en benodigde aan

passings van die besta3nde Westminster-gafundearde regeringstelsel in 

Suid-Afrika. Dit is oak insiggewend om daarop te let dat die Minister 

van Kleurling-, Rehoboth- en Namabetrekkinge gedurende die loop van 1976 

'n komitee aangewys het om aan horn verslag te doen □ or die inst~lling, 

kragtens huidige regeringsbeleid van sel f·standige plaaslike owerhede 

vir die Kleurlingbevolkingsgro,ep.1) 

1.4 Gevolgtrekkings 

Die algemene gev□lgtrekkings wat gemaak kan word na o □rweging van die 

bevindings van die voorgenoemde ondersoeke is soos valg: 

die raadplegende-, bestuurs- en buurtsakekamiteestelsel vir Kleur

linggroepsgebiede as voorloper vir die skepping van selfstandige 

plaaslike uwerhede valdoen, in huidiga vorm, nie aan die verwagtings 

daarvan gekoester nie en bied nie naodwendig 'n bevredigende en aan-

. vaarde basis vir toekomsontwikkelinge nie; 

daar bestaan 'n groat gebrek aan kundi,ge Kleurlingmannekrag op die 

1) Kyk par. 1.0, hoofstuk IV. 
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vlak van sowel verteenw□ordigers en werknemers welke rnannekrag, by 

gebrek aan ander re~lings vir die skepping van selfstandige plaas

like owerhede, 'n noodsaaklike voorvereiste is; 

die gebrek aan finansieringspotensiaal in Kleurlingw□ongebiede gekop

pel aan die finansi~le implikasies wat die skepping van selfstandige 

plaaslike owerhede vir die Kleurlingbevolkingsgroep inhou, noodsaak 

die daarstelling van nuwe en alternatiewe bronne van inkomste vir 

die finansiering van plaaslike bestuursdienste; 

die jurisciiksionele en ge□grafiese fragmentasie van Kleurlinggroeps

gebiede, veral in metr□politaanse gebiede, noodsaak die konsolide

ring van sulke gebiede indie.i selfstandige plaaslike owerhede geskep 

word, ten einde vanuit 1 n doeltreffendheid- en nuttigheidsoogpunt 

lewenskragtige plaaslike bestuurseenhede daar te stel; 

die skeppi~g van s~lfstandige plaaslike owerhede vir die Kleurling

bevolkingsgroep noodsaak die daarstelling van skakelmeganismes op 

plaaslike- sowel as ho~r owerheidsvlakke om die nodige samewerking 

en skakeling tussen die verskillende owerhede te bewerkstellig; en 

die vraagstuk dat die huidige plaaslike bestuursre~lings nie voor

siening rnaak vir lede van die KleOrlingbevolkingsgroep gevestig in 

gebiede wat nie as groepsgebiede afgebaken is nie. 

Uit die voorg~melde gevolgtrekkings blyk dit dat plaaslike bestuursont

wikkeling vir die Kleurlingbevolkingsgroep strukturele, jurisdiksionele 

en geografiese aanpassings en veranderings noodsaak. · 1Hierdie verander

ings sou volgens vers~illende patr□ne van ontwikkeling teweeggebring 

kon word. 

2.0 ALTERNATIEWE PATRONE 

Die volgende moontlike ontwikkelingspatrone kan in oorweging geneem 

word: 

- Die skepping in instelling van·selfstandige plaaslike owerhedel) in 

1) Met selfstandige plaaslike owerheid word hier bedoel 1 n □werheid 
met die kenmerke soos umskryf in par. 3.1, hoofstuk I en par. 3.2, 
hbofstuk II. 

( 
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Kleurlinggroepsgebiede. Hierdie ontwikkelingsm□□ntlikheid kan op 

twee alternatiewe wyses ontplooi word, te wete deur die instelling 

van plaaslike owerhede in alle groepsgebiede sander inagneming van 

enige kriteria of vereistes, of die instelling van plaaslike owerhede 

in bepaalde groepsgebiede wat aan voorgeskrewe vereistes voldoen. 

Die tweede alternatief, naamlik skepping van selfstandige plaaslike 

owerhede in bepaalde gebiede, sal dit noodsa~k dat vir Kleurlinge 

woonagtig in ander groepsgebiede alternatiewe plaaslike bestuurs

reelings, so□ s byvoorbeeld die bestuurskomiteestelsel, ingestel en 

behou sal moet word. Geeneen van die twee alternatiewe bied akkom

modasie vir Kleurlinge woonagtig buite groepsgebiede nie en vir 

hierdie persone sal alternatiewe re~lings getref moet w□rd, soos by

voorbeeld inskakeling by die bestaande "Blanke'' plaaslike owerhede. 

- Die aanpassing van die bestuurskomiteestelsel om die huidige inheren

te gebreke daaraan verbonde uit die ~99 te ru:m. Die bestuurskomi

teestelsel sal van toepassing kan bly in Kleurlinggroepsgebiede 

waarvoor nie selfstandige plaaslike owerhede ingestel is nie. 

- Die inskakeling van Kleurlinggemeenskappe by die bestaande "Blanke" 

plaaslike owerhede. Hierdie ontwikkelingsmoontlikheid kan op twee 

alternatiewe wyses ontplooi word. Die eerste alternatief is die 

inskakeling van alle Kleurlinggemeenskappe. Die tweede alternatief 

is die inskakeling van bepaalde Kleurlinggemeenskappe, naamlik die

gene gevestig in gebiede waarvoor gee~ selfstandige plaaslik2 □wer

heid of bestuurskomitee ingestel is nie. 

Die bogemelde moontlike ontwikkelingspatrone war~ vervolgens meer breed-, 

v□ erig □ntleed. 

3.0 INSKAKELING VAN KLEURLINGGEMEENSKAPPE BY BESTAANDE PLAASLIKE 
OWERHcDE 

Die inskakeling van Kleurlinggemeenskapp2 by bestaande plaaslike ower

hede kan_geskied □ p die grandslag van twee bree alternatiewe: 

die inskakeling van alle Kleurlinggemeenskappe; en 

die inskakeling van bepaalde Kleurlinggemeenskappe, naamlik diegene 

gevestig in 'n gebied waarv□or geen selfstandige plaaslike □werheid 
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ingestel is nie, &f diegene gevestig in tn gebied waarv□or geen 

selfstandige plaaslike owerheid of bestuurskomitee ingestel is nie. 

3.1 Inskakeling van alle Kleurlinggemeenskappe 

Volgens hierdie alternatief word alle Kleurlinggemeenskappe hetsy in 

gr □ epsgebiede al dan nie, ingeskakel by die bestaande plaaslike owerhede 

en sou daarvolgens geen selfstandige plaaslike □werhede vir die Kleur

lingbevolkingsgroep ingestel word nie en verval die bestuurskomiteestel

sel. 

Die implikasie van so 'n ontwikkeling is die volgende: 

dit staan in teenstelling met die patroon wat □ or die afgelope aan

tal jare vir die Kleurlingbevolkingsgroep met betrekking tot plaas

like bestuur ontwikkel en ontpl□oi is: 

indien die inskakeling geskied op die grondslag van groepsverteenwoar~ 

diging, die beginsel van her-inskakeling op s□wel die sentrale ower

heidsvlak as die provinsiale owerheidsvlak oorweeg sal moet word; en 

- die rol van die Verteenwoordigende Kleurlingraad, die Uitvoer~nde 

Bestuur van die Verteenwoordigende Kleurlingraad ~n die Administrasie 

van Kleurlingsake sal van 'n meer beperkte aard wees omdat vo □rsien 

word dat 'n groat deel van die wsrksa=mhede betreffende plaaslike be

stuur sal verval. 

Die p□sitiewe aspekte verbonde aan hierdie ontwikKelingsmoontlikheid is 

dat dit 'n minder gekompliseerde pl~aslike bestuurstelsel tbt gevolg 

het as enige van die ander alternatiewe ontwikkelingspatrcne. 

3~2 Inskakeling van bepaalde Kleurlinggemeenskappe 

Hierdie alternatiewe metode van inskakeling het twee variasies: 

die inskakeling van Kleurlinggemeenskappe 

v□□r geen selfstandige plaaslike owerheid 

gevestig 

ingestel 

gevestig 

in 

is 

in 

'n gebied 

nie; of 

'n gebied 

.waar-

waar-die inskakeling van Kleurlinggemeenskappe 

vo □r geen selfstandige plaaslike owerheid 

is nie. 

of bestuurskomitee ingestel 
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In die eerste geval word Kleurlinggemeenskappe, binne of buite groepsge

biede, wa~r geen plaaslike owerhede ingestel is nie, ingeskakel en ver

val die bestuurskomiteestelsel. In die tweede geval word slegs Kleur

linggemeenskappe buite ~roepsgebiedel) ingeskakel en kan selfstandige 

plaaslike owerhede en bestuurskomitees nag steeds in groepsgebiede in

gestel word. Voorsienin_g word dus hiervolgens gemaak vir 'n gedi fferen

sieerde ontwikkelingspatroon. 

3.3 Deelnams en verteenwoordiging 

3.3.1 Stemreckwalifikasies 

Die inskakeling van Kleurlinggemeenskappe by bestaande plaaslike ower

hede sal aanpassings verg in die statutere bepalings wat tans op plaas

like of munisipale vlak vir sowel stemregkwalifikasies en verteenwo□r

diging geld. 

Met betrekking tot stemreg is aanpassings nodig omdat plaasli~e of mu

nisipale stemreg tans, op 'n enkele uitsondering na, 2) beperk is tot 

Blanke p2rsone wat, kragtens die bepalings van die onderhatuige provin

siale ordonnansies, aan bepaalde kwalifikasies met betrekking tot die 

besit of okkupasie van eiendom, voldoen. Blanke pers□ne van 18 jaar en 

ouer kan vir parlementere stemreg, kragtens die Wet tot K □ ns□ lidasie 

van die Kieswette, 1946, kwalifiseer. 

Stemreg vir bestuurskomitees vir Kleurlinge in die Transvaal en die 

0ranje-Vrystc:c:;t is beperk tot Kleurlingpersone wat minstens 21 jaar oud3) 

1) Volgens die verslag van die Theron-kommissie, paragraaf 19.30(iii) 
en (iv) was daar volgens die 1970-sensus die volgende getal Kleur
lingpersone buite groepsgebiede in die betrokke munisipaliteite ge
vestig: 94 708 in Kaapstad, 20 906 in Johannesburg, 11 392 in Port 
Elizabeth en 7 071 in Kimberley. Hierbenewens was daar in 1972 
respektiewelik 27 814 en 11 366 Kleurlinge binne die afdelingsraad
gebiede van die Kaap en Stellenbosch gevestig in semi-stedelike ge
biede wat nie as groepsgebiede afgebaken is nie. 

2) Die uitsondering in die verband is in die Kaappr□ vinsie waar, krag
tens pr□vinsiale ordonnansie,. v□orsiening gemaak is dat Kleurling
persone wat op 1 0ktober 1971 munisipale- of afdelingsraadstemreg · 
gehad het die aldus verwerfde stemreg bly behou indien daar in die 
ge~ied waar hulle gevestig is n□ g nie 'n bestuurskomitee aangestel 
is nie. 

3) Ten opsigte van buurtsakekomitees in Natal en bestuurskomitees in 
die Kaappr□vinsie, is die mini~um ouderdcm 18 jaar. 
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is, by aansoek om registrasie as kieser hulle persoonsnommer kan ver

strek en kragtens die onderhawige provinsiale regulasies aan bepa~lde 

kwalifikasies met betrekking tot die besit of okkupasie van eiendom van 

'n omskrewe waarde binne die gebied van die bestuurskomitee ~oldoen. 1) 

-In die verband moet daarop gelet word dat stemreg vir die Verteenw□or

digende Kleurlingraad beperk is tot Kleurlingpersone wat minstens 21 

jaar oud moet wees. 

Indien die inskakeling van Kleurlinggeme8nskappe op die grondslag van 

gr□ epsverteenwoordiging geskied, sou stemreg op plaaslike vlak kan ge

skied op die grondslag dat benewens bepaalde vereistes met betrekking 

tot die besit of okkupasie van eiendom, met uitsondering v8n die waar

deklousule, elke voornemende kieser aan die vereistes neergele vir die 

verwerwing van stemreg in die Verteenwoordigende Kleurlingraad, moet 

voldoen. 

Die inskakeling van Kleurlinggemeenskappe op 'n nie-gemeenskapsgerigte 

grondslag deur bemiddeling van gemeenskaplike kieserslyste en/bf die af

bakening van kieswyke sander inagneming van groepsgebiede-afbakening 

vir die Blanke- en Kleurlingbevolkingsgroepe, sal dit noodsaak dat een

v□rmige stemregkwalifikasies vir die twee bevolkingsgroepe daargestel 

sal moet word. 

3.3.2 Verteenwoordiging 

Die inskakeling van ~leurlinggemeenskappe by plaaslik2 owerhede met 

verwerwing van stemreg sal tot gevolg he dat lede van die Kleurlingbe

volkingsgroep wat aan die vereiste kwalifikasies voldoen, as kandidate 

in plaaslike of munisipale verkiesings verkiesbaar gestel kan word en 

as verteehwoordigers (raadslede) verkies sou kan word. 

Munisipaliteite word vir verkiesingsdoeleindes 6f in kieswyke verdeel 

met die vo □rskrif dat 'n bepaalde getal verteenwoordig~rs vir elke kies

wyk verkies moet word (byv□orbeeld in die Kaapprovinsie twee verteen

woordige~s per wyk en in Natal drie verteenwoordigers per wyk), of die 

1) Kyk punt 8.0, tabs! 9. In die Kaappravinsie en die Oranje-Vrystaat 
is die verstrekking van 'n persoonsnommer nie 1 n vereiste nie en in 
die Kaapprovinsie word nie 'n waarde neergel~ ten opsigte van die 
eiendom wat 'n kieser moet besit of okkupeer nie. 
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munisipaliteit Word nie in wyke verdeel nie en vir die munisipaliteit 

as geheel word dan 'n neergelegde getal raadslede verkies. Die verde

ling van munisipaliteite in kieswyke kom in Suid-Afrika vry algem~en 

voor. 

Die gebruiklike re§ling in Suid-Afrika is dat die kandidaat, of kandi

date afhangende van die getal vakatures, op wie die meeste stemme ver

enig is as verkose verklaar word. In 'n geval waar daar drie of meer 

kandidate verkiesbaar was, moet •n kandidaat of kandidate slegs 'n re

latiewe meer□erheid verwerf om verkies te word. 

Sodra 'n munisipaliteit in kieswyke opgedeel word, moet daar vir ver

kiesingsdoeleindes vir elke sodanige wyk 'n kieserslys opgestel word en 

elke persoon wat aan d_ie stemregkwalifikasies voldoen en eiendom binne 

so 'n wyk besi t en/of ,okkupeer, kwalifiseer om ingeskryf te word as 

kieser vir daardie wyk. Indien 

deel is nie word een kiese~slys 
stel. -· 

•n munisipaliteit nie in kieswyke ver

vir die munisipaliteit as geheel opge-

V,M K'=• ewJ , ,m /:74 J_·-_---'---
Met betrekking tot die aspek van verteenwoordiging sou met inskakeling 

volgens twee moontlike alternatiewe te werk gegaan kon word: 

(i) Nie-gemeenskapsgerigte verteenwoordiging waar 'n gemeenskaplike 

kieserslys(te) opgestel word. In munisipaliteite met kieswyke 

kan dit daartoe lei, afhangende die wyksindeling gevolg, dat som

mige kieswyke uit 'n meerderheid of 'n minderheid kiesers van 

een bevolkingsgraep bestaan, of in as geheel net verteenwoordigend 

van een bevolk~,gsgroep is. In so •n stelsel sal alle kiesers, 

ongeag bevolkingsgroep, kan stem vir enige kandidaat, ongeag die 

bevolkingsgroep van die kandidaat. Die mate waarin verskillende 

bevolkingsgroepe in so 'n stelsel deur lede van hul eie bevolk-· 

ingsgroep verteenwoordig sal word, sal bcpaal word deur faktore 

soos byvoorbeeld die ratio tussen kies_ers van verskillende be

volkingsgroepe, die mate waarin kiesers hulle stemreg op 'n be

volkingsgroepgrondslag,uitoefen. Voo~ts sal die indeling, □ntla

ding en belading van kieswyke en die mate waarin kiesers van ver

skillende bev□lkingsgroepe hul stemreg uitoefen soos gemeet aan 

byvoorbeeld.stempersentasie ook 'n rol SiPeel. 

(ii) Gemeenskapsgerigte verteenwoordiging waarvolgens die Blanke- en 
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Kleurlingbevolkingsgroep elk afsonderlik 'n bepaalde getal lede 

van hul eie bevolkingsgroep as raadslede moet verkies. Hierdie s 

stelsel is daarop gerig am aan sowel die Blanke- as Kleurlingbe

volkingsgraep g,ewaarborgde verteenwoordiging deur lede van hul 

eie bevalkingsgroep op plaaslike of munisipale rade te bewerkstel

lig. 

Ten einde gemeenskapsgerigte verteenwoardiging in·die praktyk ten uit

voer te bring, sal dit noodsaaklik wees om statut~r daarvoar v□orsiening 

te maak met 'n □mskrywing van die farrnule waarv□lgens die kwota verteen

woordigers vir elke bevolkingsgroep bepaal sal word. In die verband be

staan daar die volgencte moantlikhede: 

die vasstelling va~ die t□tale getal raadslede en die allokasie van 

'n kwota of deel van hierdie t□ taal deur in berekening te bring die 

totale getal kiesers (Blankes eri Kleurlinge) eri die t□tale getal 

kiesers van elke bevolkingsgroep volgens die formule 

A 
8 X C = D, waar 

A= Getal kiesers van 'n besondere bevolkingsgr□ ep, byvoorbeeld 
Blanke- of Kleurlingkiesers 

B = Totale getal kiesers (Blanke~ plus Kleurlinge) 

C = Totale getal raadslede 

D = Getal raadslede vir die besondere bevolkingsgroep in berekening 
gebring as A. 

die vasstelling van die t□ tale getal raadslede en die allokasie van 

'n kwota •uf deel van hierdie totaal deur in berekening te bring die 

totale bedrag eiendornsbelasting gevorder in die gebied en die eien

domsbelasting gevorder vanuit elke bevolkingsgroep volgens die for

mule 

E 
F X C = D, waar 

E = Totale bedrag bygedra as eiendomsbelasting deur 'n besondere be-
volkingsgroep byv□orbeeld Blankes of Kleurlinge 

F = Totale bedrag eiendomsbelasting gevorder in gebied 

C = T □ tale getal raadslede 

D = Getal raadslede vir die besondere bevolkingsgroep. 

die ~ermeerdering van die huidige getal raadslede deur rniddel van 

die toev□ eging van 'n bepaalde getal Kleurlingraadslede welke getal 

< 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



I 

178 

bepaal kan word deur die gebruikmaking van ~f die formule van ge

tal kiesers ~f die formule van eiendomsbelastingbydrae, so□ s hierba 

aangestip. 

Inagnemende die feit dat bepaalde Kleurlinggemeenskappe weens beperkte 

getalle kiesers of weens beperkte bydrae tcit eiendomsbelastingfondse 

geen raad~lede sal kan verwerf indien dit volgens bogemelde formules be

reken word nie, sal in s□danige gevalle noodsaak dat voorsiening gemaak . . 

moet word dat 'n minimum get~l Kleurlingr3adslede tot so 'n raad ver-

kies kan word. Die grondslag van gewaarborgde gemeenskapsgerigte ver- -

teenwoordi.ging word dus, in die gevalle, ten uitvoer gebring. 

Die inskakeling van Kleurlinggemeenskappe, indien gere~l op die grand

slag v~n groepsgerigte verteenwoordiging, bied vanuit 'n burgerlike oog

punt, geleenthede vir die Kleurlingbevolkingsgroep tot deelname aan 

die plaaslike bestuursproses. Vanuit 'n doeltreffendheids- of nuttig

heidsoogpunt bied inskakeling die v□ordeel dat dit nie tot verdere 

fragmentasie van plaaslike gemeenskapsdienste en ..:funksies lei nie. 

4.0 AANPASSINGS EN VERANDERINGS VAN DIE BESTUURSK0MITEESTELSEL 

Kragtens die huidige regeringsbeleid is die plaaslike bestuursontwik

keling van die Kleurlingbevalkingsgroep in groepsgebiede gesetel in 

die t□epassing en ontplo□ iing van 'n stelsel van komitees; 1) raadple

gende- en bestuurskomitees in die Kaappr□vinsie, Transvaal en die 

0ranje-Vrystaat en buurtsakekomitees.in Natal, en wel kragtens bepa

lings vervat in die Wet op Groepsgebiede, 1966, en die onderhawige pr□-

vinsiale ordonnansies en -regulasies.2) 

'n Kernaspek van die ontwikkelingsprases is die feit dat die instelling 

van 'n selfstandige plaaslike owerheid vir 'n Kleurlinggroepsgebied 

slegs kan geskied in 'n gebied wat reeds 'n bestuurskomitee het, welke 

gebied binne die regsgebied van 'n pleaslike owerheid gele§ moet weEa. 

Die voorgaande beklemt□□n nie slegs dat bestuurskomitees 'n voorvereiste 

1) Enige verwysing na bestuurskamitees of die bestuurskomiteestelsel 
in hierdie rubriek verwys, tEnsy anders vermeld, ook na buurtsake
komitees. 

2) Kyk par. 2.0, hoofstuk III. 
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is vir die skepping van selfstandige plaaslike □werhede vir die Kleur

lingbevolkingsgroep nie, maar to□n oak die belangrike en sentrale rol 

wat hierdie komitees in die □~twikkelingsproses speel in die sin dat dit 

gesien kan word as 'n fase waarin die Kleurlinggemeenskap die geleent

heid kry tot deelname aan plaaslike bestuursaangeleenthede. As s□ danig 

verteenwoordig dit 'n belangrike voorspel in die ontwikkeling en skoling 

van gemeenskapsleiers wat kan dien as v□orbereiding vir die grater ver

antwoordelikhede wat .toek□mstige selfstandige plaaslike owerheidstatus 

noodwendigerwys tot gevolg het. 

Die aanduidinQs en bevindings is egter dat die bestuurskomiteestelsel n 

nie in sy huidige opset voldoen aan die verwagtings gekoester nie. Die 

knelpunte en vraagstukke □ndervind met die stelsel, soos vroe§r aange-

stip~) laat blyk dat die stelsel alleenlik lewensvatbaar gemaak sal 

kan word deur daadwerklike oorweging te skenk aan die volgende: 

- die uitskakeling vsn die verdeelde oorhoofse beheer □or plaaslike be

stuursaangeleenthede rakende die Kleurlingbevolkingsgroep en meer 

spesifiek met betrekking tot bestuurskomitees; 

- die aktivering van die komiteestelsel deur die lokalisering van die 

aktive~ingsfunksie by 1 n instansie spesifiek daarvoor verantwoordelik; 

- di~ uitbreiding van die bevoeghede van bestuurskomitees deur middel 

van die toekenning van spesifieke funksiBs en verantw□ordelik

hede;. 

- die verlening van grater deelname aan bestuurs~omitees in die plaas

like besluitnemingsprosesse in soverre dit Kleurlingpersone en 

-gebiede raak; en. 

die skepping van opleidings- en skolingsgeriewe en -geleenthede met 

betrekking tot plaaslike bestuursaangeleenthede aan.bestuurskomitee

lede en Kleurlingwerknemers. 

Ten einde hierdie verandering teweeg te bring, sal daar noodwendigerwys 

bepaalde statut~re aanpassings gemaak moet word. 

1) Kyk par. 2.4.2, h □ofstuk III~ 
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4.1 Oorhoofse beheer 

Bestuurskomitees word ingestel en funksioneer kragtens die bepalings 

van provinsiale ordonnansies en -regulasies wat in elke provinsie uit

gevaardig is, en □ efen hulle bevoegdhede uit ten opsigte van die groeps

gebied, wat in die regsgebied van 'n plaaslike □werheid gele~ moet wees, 

waarv□or hulle ingestel is. Die feit dat bestuurskomitees kragtens 

provinsiale ordonnansies en -regulasies ingestel word en daarkragtens 

funksioneer beklemtoon en onderskryf die grondwetlike beheer van die. 

provinsiale owerhedel) □or plaaslike bestuursaangeleenthede. Hierdie 

beheer van die provinsiale owerhede word natuurlik ook uitgeoefen □or 

die plaaslike owerheid binne wie se regsgebied 'n bestuurskomitee res

sorteer. 

- Die Wet op die Verteenwoordigende Kleurlingraad, 1964, verleen aan die 

Verteenwoor~igende Kleurlingraad wetgewende bevo~gdhede □or plaaslike 

bestuur vir saver dit Kleurlinge betref. 2) Alhoewel die Verteenwoor

digende Kle~rlingraad tot op datum nag nie hierdie wetgewende bev□egdhe-· 

de uitgeoefen het nie, is dit egter duidelik dat die Raad en die provin

siale owerhede, vir saver dit plaaslike bestuur vir die Kleurlingbe

volkingsgroep betref, konkurrente wetgewende bevoegdhede besit. Nie

teenstaande rlie feit dat die Minister van Kleurling-, Rehoboth- en Nama

betrekkinge kragtens die Wet op die Verteenwoordigende Kleurlingraad, 

1964, enige konsepwetgewing moet goedkeur voo~dat dit aan die Verteen

woordigende Kleurlingraad vir oorweging voorgeli word, kan die konkur

rente wetgewende bevoegdhede van die Verteenwoordigende Kleurlingraad 

en die provinsiale o~erhede tot staatregtelike vraagstukke aanleiding 

gee. 

Op uitvoerende vlak het die Administrateurs van die Kaapprovinsie, die 

Transvaal en Natal bepaalde bevoegdhede wat hulle antleen is kragtens 

die onderskeie pr□vinsiale ordonnansies en -regulasies met betrekking 

tot bestuurskomitees, aan die Lid van die Uitvoerende Bestuur van die 

Verteenwoordigende Kleurlingraad belas mat plaaslike bestuur, gedelegeer. 3) 

1) Art. 84(1)(f) van die Grondwet van die Republisk van Suid-Afrika, 
1961. 

2) Art. 17(6)(a) en 21 van die Wet op die Verteenwoordigende KleGr
lingraad, 1964. 

3) Ibid., art. 17(6)(c) en tabel 11. 
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Die v□□rgaande bring mee dat daar 'n verdeling van regulerende uit

voerende bev□ egdhede oar bestuurskomitees tussen die Verteenwoordigende 

Kleurlingraad, by n~me die Lid van die Uitv□ erende Bestuur belas met 

plaaslike bestuur en die Administrateurs bestaan. 

Die vraag wat opduik is of dit enigsins mo□ntlik is om die verdeelde 

beheer wat daar tans oar die bestuurskomiteestelsel bestaan, volkome 

uit die weg te ruim, indien die stelsel volgens die huidige patroon 

bly vo6rtbestaan. 'n Positiewe antwoord op hierdie vraag is volgens 

alle aanduidings gesetel in twee moontlike alternatiewe: 

volkome beheer deur die onde:rskeie provinsiale owerhede; en 

volkome-beheer deur die Verteenwoordigende Kleurlingraad. 

4.1.1 Nie-ve~deelde corhoofse beheer 

Die volkome beheer van bestuurskomitees deur die provinsiale owerhede 

sal tot gevolg hi dat: 

die staatregtelike probleme wat kan opduik betreffende die wetge

wende bevoegdhede van die Verteenwoordigende Kleurlingraad met be

trekking tot plaaslike bestuur opgelos sal kan word; 

die wetgewende- en uitvoerende bevoegdhede van die Verteenwoordigen

de Kleurli~graad met betrekking tot plaaslike bestuur geskrap sal 

moet word; 

die funksies wat die Administrasie van Kleurlingsake, hieromtrent 

uitoefen~ sal verval; 

die beherende owerheid, soos tans deels die geval is, cip geen wyse 

verteenwoordigend van die Kleurlingbevolkingsgroep 1s nie tensy 

Kleurlinge verteenwoordiging op provinsiale vlak verkry, 6f so nie, 

indien daar •n statut~re skakelliggaam bestaande uit verteenw□or

digers van die provinsiale owerheid en die Verteenwoordigende Kleur

lingraad in elke provinsie in die lewe geroep word; 

indien die skepping van selfstandige plaaslike owerhede vir die 

Kleurlingbevolkingsgroep1) in die vooruitsig gestel word so 'n ont-

1) Kyk par~ 5.0 van hierdie hoofstuk. 
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' wikkeling oak volkome onder die jurisdiksie van die provinsiale 

owerhede sal moet ressorteer; en 

dat 'n minder ingewikkelde en gekompliseerde stelsel van plaaslike 

bestuur, in soverre dit die Kleurlingbevolkingsgroep betref, daarge

stel word. 

Die beheer van bestuurskomitees deur die Verteenwoordigende Kleurling

raad, soos voorsien in die regering se standpunt gestel deur die Minis

ter van Kleurlingsake gedurende 19711) het die volgende implikasies: 

dat bestuurskomitees kragtens wetgewing uitgevaardig deur die Ver

teenwoordigende Kleurlingraad ingestel en saamgestel sal word en 

oak daarkragtens hul funksies en bevoegdhede sal verkry; 

dat statutere voorsiening gemaak sal moet word dat wat die funksio

nering van die bestuurskomiteestelsel betref, die wetgewende bevoegd

hede van die Verteen~oordigende Kleurlingraad nie tot Kleurlingper-

sane beperk sal wees nie; 

rlat statut~re voorsiening gemaak word dat die Verteenwoordigende 

Kleurlingraad in soverre dit bestuurskomitees aangaan, beheer oar 

plaaslike owerhede sal kan uitoefen; en 

dat 'n statutere skakelliggaam bestaande uit verteenwoordigers van 

die provi~aiale owerheid en die Verteenwoordigende Kleurlingraad in

gestel word om oar gemeenskaplike sake r~kende plaaslike bestuur te 

beraadslae.g. 

In die lig van die bogemelde implikasies is dit te betwyfel of die be

heer van bestuurskomitees deur die Verteenwoordigende Kleurlingraad, 

soos hierbo gestel, ten uitvoer gebring kan word. Die grootste enkele 

probleem is dat dit die beheer van die provinsiale owerhede oar plaas

like □werhede kragtens die b~palings van die Grondwet (Wet 32 van 1961) 

in die gedrarig bring en soverre dit plaaslike owerhede betref, lei tot 

die skepping van 'n verdere beheervlak. 

Die aanbeveling van die Botha-ko~itee2) dat 'n Dntwikkelingsraad vir 

1) Kyk par. 1.0, hoofstuk IV. 

2) K,yk par. 1.2.3 van hierdie hoofstuk. 
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Kleurling-plaaslike bestuur in~estel word met regsbev□ egdheid binne 'n 

omskrewe gebied, welke gebied nie deel van die regsgebied van 'n plaas

like owerheid uitmaak nie, en met die instelling van plaaslike bestuurs

komitees wat onder die t□ esig en leiding van die Ontwikkelingsraad sal 

funksi□neer, slaag daarin om die probleem van beheer, soos in die vorige 

paragraaf gestel, te □orbrug. Oit word bevestig deur die feit dat die 

Ontwikkelingsraad se jurisdiksie st~ek oar 'n gebied wat nie deel van 

die regsgebied van 'n plaaslike owerheid uitmaak nie en weens.die feit 

dat die voorgestelde plaaslike bestuurskamite~s onder die toesig vs~ 

die Ontwikkelingsraad sal funksioneer. In gedagte meet egter oak gehou· 

word dat die gemelde aanbeveling van die Botha-komitee gemaak is ten 

opsigte van 'n ontwikkelingsfase wat op die bestuurskomiteefase volg. 

4.1.2 Verdeelde oorhoofse beheer, 

Vanuit die voorgemelde uiteensstting oar die moontlikhede en proble~e 

van nie-verdeelde o□rhoofse beheer wil dit blyk asof die beheer van die 

bestuurskomiteestelsel, in sy huidige opset, op 'n verdeelde grondslag 

sal m□ et v□ortgaan. Die kernvraagstuk sentreer random die feit dat 

bestuurskomitees vir die Kleurlingbevolkingsgroep ondergeskikte instel

lings is, en beklee is met adviserende en raadplegende bevoegdhede met 

betrekking tdt pla□slike bestuursaangeleenth2de □or 'n besondere be

volkingsgroep wat in 'n bepaalde gebied gevestig is. Die finale besluit

nemin.;;isbevoegdhede en uitvoerer.ide handelinge berus by 'n plaaslike □wer

heid wat verteenwoordigend is v~n die Blanke bevolkingsgroep en wat 

jurisdiksie uitoefen □or die inbJOners en die gebied van die bestuursko

mitee. 

Ten einde die □orhoofse beheer oar die bestuurskomiteestelsel op 1 n be

vredigende grondslag te pla_as, sal die volgende riglyne gevolg en aan

passings gemaak moet word: 

die instelling, funksies en i!Jevoegdhede en algemene funksionering 

van bestuurskomitees moet, saos tans die geval is, kragtens provin

sia!e ordonnansies en regul·asies gereel word; 

'n statut~re raad bekend as :die Ontwikkelingsraad vir Plaaslike Be

stuur1) moet in elke ~rovinsie ingestel word welke raad uit sowel 

1) Kyk par. 5.1.4 van hierdie hoofstuk vir verdere besonderhede aan
gaande hierdie raad. 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



I 

I 

181+ 

Blanke- en Kleurlingverteenw□ordigers sal bestaan en wat met advi

serende bevoegdhede oar plaas'like bestuursaangeleenthede rakende die 

Blanke- enKleurlingbevoikingsgroep, met inbegrip van alle aspekte 

rakende die bestuurskomiteestelsel en die funksionering d~arvan, be

klee moet ~ees; en 

die samestelling, stemregkwalifikasjes en kwalifikasies vir komitee~ 

lede en enige ander aangeleentheid met betrekking tot bestuurskomi

tees en wat die Kleurling as persoon raak, moet in oorleg met die 

Ontwikkelingsraad vir Plaaslike Bestuwt, kragtens wetgewing van die 

Verteenwoordigende Kleurlingraad, gere~l word. 

Die strukturering van die oarhoofse beheer □or die bestuurskomiteestel

sel volgens die riglyne hierbo aangestip en gekoppel aan die maatreels 

om die stelsel te aktiveer en die funksies en bev□ egdhede van bestuurs

komitees te verruim, bied die moontlikheid om diB lewensvatbaarheid 

daarvan te verhoog. 

4.2 Aktiveringsmaatreels 

Ten einde die knelpunte en vraagstukke betreffende die aktivering van 

die bestuurskomiteestelsel in die algemeen, en bestuurskomitees spesi

fiek, te oorbrug, kan oorweging geskenk word aan die instelling van 1 n 

statutere raad in elke pr□vinsie welke raad soos volg saamgestel word: 

'n voorsitter aangestel op grand van sy kennis en ervaring van plaas

like bestuur; 

die lid van die Uitvoerende K□mitee belas met plaaslike bestuur van 

die provinsiale owerheid; 

die lid van die Uitvoerende Bestuur van die Verteenwoordigende Kleur

lingraad belas met plaaslike bestuur; 

die Direkteur van Plaaslike Bestuur vc1n die provinsiale owerheid 

(ex officio); en, 

die Direkteur Van Plaaslike Bestuur van die Administrasie van Kleur

lindsake (ex officio). 

Die bevoegdhede van hierdie raad wat as die Ontwikkelingsraad vir Plaas-
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like Bestuur bekend kan staan, sal van 'n adviserende aard wees, en be-
. 1) 

newens ander bevoegdhede sal die raad, met betrekking tot die bestuurs-

korniteestelsel, advies verleen aan sowel die provinsiale □werheid en die 

Vertaenwoordigende Kleurlingraad, □or die volgende aangeleenthede: 

die installing van bestuursk □mitees, en meer spesifiek, die sneller 

uitbreiding van en vestiging van k □rnitees in gr □epsgebiede waar nog 

geen bestuurskomitees ingestel is nie; 

om die □orhoofse leiding te neem in die aktivering van die bestuurs

korniteestelsel en in die verband aanbevelings te rnaak om die effekti

witeit van die stelsel te verhoog deur die rnoontlike uitbreiding van 

die magte, funksies en beuoegdhede van hierdie instellings ~et inbe

grip van metodes waarvolgens bestuurskornitees op 'n meer direkte wyae 

· by die besluitnemingspros.es op plaaslike vlak ingeskakel kan word; 

om ondersoek in te .stel en aanbevelings te doen met betrekking tot 

knelpunte en vraagstukke ondervind in die toepassing, uitvoering en 

funksi □nering van die bestuurskorniteestelsel in die algemeen en van 

bestuursk□mitees in die besonder; 

om ondersoek in te stel en aanbevelings te doen betreffende die reel

ing of herre~ling van die verdeelde □□rhoofse b~heer □or die be

stuurskorni teestelsel s □□s ge·setel in die pr□vinsi ale owerheda en die 

Verteenwo□r_digende Kleurlingraad; en, 

om ondersoek in te stel en aanbevelings te doen betreffende die daar

stelling v~~ □pleidings- en skolingsgeleenthede in plaa8like 

like bestuursaangeleenthede vir ve rteenw□ ordigers en werknerners (het

sy Blankes of Kleurlinge) op plaaslike bestuursvlak. 

Daar word vo□rsien dat die instelling van 'n skakelmeganisme s □ os die 

vo□rgemelde Dntwikkelingsraag vir Plaaslike Bestuur nie slegs 'n nood

saaklike voorvereiste is nie vir die aktivering van die bestuurskomit~e

stelsel maar cat di,e Raad oak, indien selfstandige plaaslike □werhede 

vir die Kleurlingbevolkings~roep ingestel word, 'n belangrike r□l kan 

vervul. 

1) Loe. cit. 
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4.3 Uitbreiding van bevoegdhede 

Die uitbreiding van die bevoegdhede van bestuursk□mitees deur middel 

van die oordrag van spesifieke funksies en verantwoordelikhede van die 

plaaslike owerhede onder wie se jurisdiksie hulle ressorteer, behoort 

die onmiddellike en deurl□pende aandag van die onderskeie Dntwikkelings

rade vir Plaaslike Bestuur te verg. In die verb and kan die ui tgebrei

de bevoeqdhede van die buurtsakekomitees in Natal en bestuurskomitees 

in Trans:aal1 ) as uitgangspunt geneem word en sou die volgende bevoegd

hede deur die onderskeie rade van plaaslike owerhede, na oorlegpleging 

met die Dntwikkelingsraad vir Plaaslike Bestuur, aan bestuursk □mitees 

gedelegeer kan word: 

- die koop en verhuur van munisipale woonhuise; 

- die verhuur en beskikbaarstelling van munisipale fasili tei te soos 

gemeenskapsale, spQrtgr□nde en markgeriewe; 

die verkoop van munisipale eiendom soos erwe en standplase; 

- die toekenning van handelslisensies; 

- die goedkeuring van bouplanne; 

- die naamgewing van strate; 

- die goedkeuring van advertensietekens; 

- die toewysing van straatkollektes; 

- die beheer van verkeer; 

- die gaedke•·.ring van die jaarlikse begroting vir die gebied van die 

komitee; 

- die betoon van burgerlike gasvryheid en -toekennings uit fondse vir 

· die doel bewillig; 

- die toestaan van toelaes aan gaedgekeurde diens- en ander liefda

digheidsondernemings; 

- rlie toekenning van beurse; en 

die bevoegdheid om enige aangeleentheid wat betrekking het op die 

· gebied waarvo□r die komitee in~estel is, en waarvoor daar op plaas-~ 

like vlak nie bevredigende uitsluitsel gegee kan word nie, v□or te 

1) K_yk punt 7.3, tabel 9. 
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le aan die Dntwikkelingsraad vir Plaaslike Bestuur vir ondersoek 

en die doen van aanbevelings. 

Ten einde effek te gee aan die bogemelde uitgebreide bevoegdhede aan 

bestuurskomitees behoort hierdie komitees met regspersoonlikheid beklee 

te word, en behoort die statutere bepalings waarkragtens hulle inge

stel word en funksi □neer, so gewysig te word dat die komitees verant

w□ordelikheid sal moet kan aanvaar en verantwoording sal moet kan doen 

met betrekking tot besluite geneem en werksaamhede verrig, in besonder

heid waar dis aanwending van openbare f□, 1dse ter sprake kom. Die voor

gemelde impliseer o□k d~t alle plaaslike owerhede waar bestuurskomiteei 

ingestel is statuter verplig sal moet wees om afsonderlike rekening

boeke vir die bestuurkomiteegebied byte hou en dat vir die gebied 

jaarliks 'n afsonderlike begr□ting van inkomste en uitgawe opgestel 

sal rnoet word. Hiervolgens moet oak in die begr□ting van die bestuurs

komi tee voorsiening gemaak word vir die c1llokasiB van 'n pro rat a deel 

van die inkomste van die plaaslike owerheid uit handelslisensies en 

eiendomsbelasting uit sake- en industrHlle eiendom s □os v□ lgens formule 

bereken. 1 ) 

Die toekenning van uitgebreide bev□egdhede aan bestuurskomitees moet 

oak gepaard gaan met die volgende reelings, naamlik: 

- dat alle lede van bestuurskomitees tot hul amp verkies behoort te 

word; en 

- dat bestuursk □mitees waaraan die uitgebreida bevoegdhada toageken is 

tot bestuursrade □mskep beh□art te word. 

4.4 Verbetering van skakelprosedures en -wyses 

Ktagtens die pr□vinsiale regulasies van toepassing op bestuursk□mitees 

geskied skakeling tussen die korni tees en die onderskeie plaaslike □wer

hede SODS volg: 

- die bywoning van korniteevergaderings deur verteenwoordigers van die 

raad van die plaaslike owerheid welke verteenwoordigers aan die ver

rigtinge kan deelneem, maar nie kan stem nie; 

1) Kyk par. 5.2.4"1 van hierdie ho□fstuk vir 'n uiteensetting, van hier
die reelings. 
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- die bywoning van komiteevergaderings d~ur amptenare van die plaas

like □werheid wat in 'n raadgewende hoedanigheid aan die verrigtinge 

kan deelneem, maar nie kan stern nie; en 

- die bestuurskomitee moet enige besluit geneem, met betrekking tot 

'n aangeleentheid waaroor die raad van die plaaslike owerheid die 

komitee moet raadpleeg, binne 'n voorgeskrewe tydperk skriftelik 

aan die raad oordra. 

Die byw□ning van bestuurskomiteevergaderings deur raadslede van die plaas

like owerheid het die voordeel dat dit, vanuit die raad se oogpunt, die 

geleentheid bied om die raad se standpunte te stel betreffende aange

leenthede vir bespreking op die agenda van die bestuurskomitee. Dit 

bied terselfdertyd geleentheid dat bestuurskomiteelede nie slegs die 

standpunte van die raad kan verneem nie, maar dat hul eie standpunte 

daaromtrent in die te~nwoordigheid van lede van die raad gaartikuleer 

kan word. Die teenwoordigheid van raadslede mag egter inhiberend inwerk 

op bestuurskomiteelede en sou ook daartoe kon lei dat hulle die verrig

tinge van 'n k □mitee oorheers. 

Die bywoning van bestuurskomiteevergaderings deur amptenare in 'n raad

gewende hoedanigheid bied die geleentheid vir leke komiteelede om ad

vies in te win en inligting te verkry van deskundiges oar aangeleenthede, 

van dikwels hoogs tegniese aard, wat onder bespreking is. Dit is die 

algemene gebruik op plaaslike owerheidsvlak waar van vaste komitees ge

bruik gemaak word dat amptenare die vergaderings in 'n raadgewende hoe

danigheid by~~on. 

Die bogemelde skakelpros~duras en -wyses is, s □os reeds gestel, statuter 

gere§l. In die praktyk bestaan daar egter oak ad hoc re§lings wat s~a

keling op plaaslike vlak betref soos onder anders die volgende~ 

- die bywoning as waarnemers van die raadsvergaderings van plaaslike 

of munisip~le rade deur bestuurskomiteelede; 

- die skakeling van bestuurskomiteelede met amptenare van die plaas

like □werheid; en 

- die installing van ad hoc k □mi tees bestaande ui t lede van die raad 

van die plaas like owerheid en bestuurskomi teelede. 
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Die bywoning van raadsvergaderings deur bestuursk □miteelede as waar

nemers sander die reg om aan besprekings deel te neern,. hou geen_ bes□n

dere voordele in nie, behalwe dat dit komiteeleds die geleentheid bied 

om deur persoonlike waarneming kennis te neem van raadsbesluite en on

dervinding op te doen van die wyse waarop 'n munisipale raad sy beraad

slagings voer en tot besluite kom. 

Skakeling tussen bestuursk□miteelede en amptenare bied geleentheid aan 

komiteelede om kennis op te doen van die uitvoerende vertakkings van 

plaaslike en munisipale □werhede in de algemeen en om op 'n meer intiema 

wyse vertroud te raak met die reali tei te waarmee plaaslike □werhede by 

die naem van besluite gekonfronteer word. 

Ad hoc komitees bestaande uit raadslede en bestuurskomiteelede is daar

□p gerig om 'n forum daar te stel vir skakeling en beraadslaging betref

fende aangeleenthede van gemeenskaplike aard. As sodanig kan hierdi~ 

ad hoc komitees as besprekingsforum 'n besondere T□ l vervul. 

Ten einde die skakelprosedures en -wyses tussen plaaslike owerhede en 

bestuurskomitees op 'n gernstitusi□naliseerde en g~organiseerde grand

slag te plaas, kan van die volgende alternatiewe moontlikhede gebruik 

gemaak word: 

diR installing van plaaslike skakelk □mi tees bestaande ui t lede van 

die raad van die plaaslike owerheid en bestuursk□miteelede; of 

die kooptering van bestuurskomi tee le de op die komi tees van plaas:.:ke 

of munisipale rade. 

4.4.1 Plaaslike skakelkomitees 

Die installing van plaaslike skakelkomi tees bestaande ui t raadslede van 

die plaaslike owerheid en bestuurskomiteelede is daarop gemik om 'n 

skakeling- en beraadslagingsforum op die plaaslike vlak te skep met ~s 

doel: 

die bespreking van plaaslike bestuursaangeleentheds van 'n gemeen

skaplike aard, dit wil s@ aangeleenthede wat Blanke- en Kleurlingin~ 

gesetenes raak; en 

I • 
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om aangeleenthede aan 'n bestuurskomitee gedelegeer of waaroor 'n 

tiestuurskomitee geraadpleeg moet word en waaroor daar onduidelikhede 

of nie-eensternmigheid bestaan, te bespreek en met die oog op die be

reiking van konsensus daaroor te beraadslaag. 

Plaaslike skakelkomitees behoort kragtens statutere bepalings ingestel 

te word en sou k □n bestaan uit twee_raadslede van die plaaslike owerheid 

en twee bestuurskomiteelede met die burgerneester as voorsitter. Skakel

komitees behoort geen afdwingbare of uitvoerende bevoegdhede of funksies 

te he nie, maar behoort slegs raadplegend en adviserend van aard te wees. 

Alhoewel die bevoegdhede van plaaslike skakelkomitees van 'n beperkte 

aard is, sal hierdie komitees veel daartoe kon bydra om g □ eie gesindhede 

en wedersydse begrip op te bou en samewerking te bewerkstellig wat be

langrike elernente vir die suksesvolle funksionering van die bestuurska

miteestelsel is. 

4.4.2 Kooptering van bestuurskamiteelede 

Die skakeling tussen bestuurskomitees en die rade van pla~slike owerhede 

. sou aok_verbeter kon word deur vo□rsiening daarvoor te maak dat 'n be

paalde getal lede van 'n bestuurskomitee gekoopteer kan word om sitting 

op die vaste komitees van die raad van die plaaslike owerhe-id te ve·rkry 

in die gevalle, so□s in die Kaapprovinsie en Natal, waar die meerv□u

dige komiteestelsel in swang is. In die Tiansvaal en die Dranje-Vrystaat 

waar die enkelkorniteestelsel taegepas word, behoort kooptering ten op

sigte van hierdie enkP.lkomitee uitgevoer te word. 

Alhoewel dit in Suid~Afrika nie algemeen voorkom dat nie-raadslede op 

die komitees van munisipale rade gekoopteer word nie, 1 ) word hierdie ge

bruik tog op plaaslike bestuursvlak gevind. Die skrywers Humes en Mar

tin wys in die verband soos volg daarna: 

"Some councils, particularly those with admi~istering committees, may be 

1) In die verband kan daarop gelet word dat die Stadsraad van Durban 
verskeie advise~ende en spesiale kornitees het waarop nie-raadslede 
gekoopteer is. Vergelyk in die verband Republic of South Africa, 
Province Natal, Report of the Committee of Enquiry into the system 
of Management Committees for Local Authorities in Natal, Pieterma
ritzburg, 1968, Volume II, Annexure 11 C11

• 
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required to include among the members of some of the statutory commit

tees persons with a special knowledge who are not members of the coun

cil. In the United Kingdom, for instance, an education committee may 

be required by law to have a teacher on it, or the public health com

mittee may be required to have a medical doctor on it. 111 ) 

Die vraag of 'n geko5pteerde lid ook stemreg moet he moet oorweeg word 

teen die agtergrond van die samestelling van die komitee. Indien dit 

statuter neergele word dat 'n k□mitee uit 'n meerderheid verkose raads

lede moet bestaan, kan daar geen besondere geldige beswaar teen die toe

kenning van stemreg aan so 1 n geko5pteerde lid ingebring word nie. In 

die verband spreek Humes en Martin die volgende mening uit: 

"The selection of non-council members for committee membership raises 

the question, though, whether it is consistent with the concept of local 

representative government to have persons who have not been chosen by 

public election participate in the policy-formulating process. The 

answer, it would seem, depends on whether they only recommend decisions 

or whether they make them. The council should act as a trustee of the 

general public; therefore, part of its role as a representative body 

is to listen to the criticisms and advice of the members of the commu

nity~ among whom may be experts on particular subjects. The use of 

non-council members on committees is only a formalization of this pro

cess if the council retains its role as the main representative organ 

by making, nor merely ratifying, the policy decisions. As long as the 

committees are, in fact, responsive and responsible to the popularly 

elected council, the concept of representative local government is 
secure. 112 ) 

(J 

Die kooptering van bestuursk □miteelede op die komitees van munisipale 

en plaaslike rade sou daartoe kon bydra om skakeling tussen hierdie 

twee instellings te verbeter en om 'n grondslag te skep vir die effek

tiewe funksionering van die bestuursk □miteestelsel. 

1) Humes, Samuel & Martin, Eileen, op. cit., p. 108. 

2) Ibid., p. 109. 
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5.0 SELFSTANDIGE PLAASLIKE OWERHEDE 

Soos vroe§r aangestip, is die doelwit van die huidige plaaslike.bestuurs

re~lings vir die Kleurlingbevolkingsgroep in groepsgebiede om deur mid

del van 'n geleidelike mntvoogdingsproses, in fases selfstandige 

plaaslike owerhede in te stel. K~agtens die relevante statutere bepa

lings1) is bestuursk □mitees 'n voorvereiste vir die instelling van self

standige plaaslike owerhede tn Kleurlinggroepsgebiede en moet die instel

ling oak vo□rafgegaan word deur 'n ondersoek na alle aangeleenthede ra

kende die uitvoerbaarheid daarvan,· uitgevoer deur 'n k □mitee, 2 ) vir die 

doel deur die Minister van Hleurling-, Rehoboth- en Namabetrekkinge aan

gestel. Die instelling van 'n selfstandige plaaslike owerheid berus by 

die onderskeie Administrateurs op lasgewing van die Minister. 3 ) 

Die instelling van selfstandige plaaslike owerhede in en vir Kleurl~ng

groepsgebiede kan op twee alternatiewe wyses □ntplo□i word, te wete: 

die installing van plaaslike □werhede in alle Kleurlinggroepsge

biede; en 

die instelling van plaaslike □werhede in bepaalde Kleurlinggr□epsge

biede. 

Wat die eerste alternatief, naamlik die instelling van plaaslike □wer

hede in alle Kleurlinggroepsgebiede betref, blyk dit duidelik dat so 'n 

□ntwikkelingspatr□on, kragtens statut@re vo□rskrif wel mo□ntlik is, 

maar op voorwaarde dat daar reeds 1 n bestuursk □mitee in so 'n groepsge

bied ingestel moet wees. Die vraag of dit egter prakties uitv□erbaar 

is, moet beantw□o~d word aan die hand van ander ter saaklike faktore en 

omstandighede, s□□s byvoorbeeld die gr□□tte van die Kleurlinggeme~nskap 

in die betrokke gr□~psgebied, die □ntwikkelingspotensiaal van die ge

bied, die belasting- en finansieringskapasiteit en -p □tensiaal sowel as 

die mannekragpotensiaal van die gemeenskap. 

1) Art. 29(1) van die Wet op Groepsgebiede, 1966. 

2) Die Minister van Kleurling-, Rehoboth- en Namabetrekkinge het gedu
rende die loop van 1976 1 M komitee aangewys om onders□ ek in te stel· 
na die moontlike skepping van selfstaridige plaaslike □werhede in 
Kleurlinggroepsgebiede. Kyk par. 1.0 van hierdie hoofstuk vir die 
opdrag wat hierdie kdmitee moet uitvoer. 

3) Art. 29(3) van die Wet op Groepsqebiede, 1966. 
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Die tweede alternatief te wete die instelling van self~tandige plaas

like owerhede in bepaalde groepsgebiede het die voordeel dat dit die ge

leentheid skep dat daar, deur bepaalde kriteria en vereistes in bere

kening te bring, besluit kan word om sle~s in Kleurlinggroep~gebiede 

wat aan die gestelde vereistes voldoen, selfstandige plaaslike owerhede 

in te stel. Dit lei noodwendig daartoe dat 'n gedifferensieerde plaas

like bestuursontwikkelingspatroon sal ontstaan. 

Dit dieri verder oak gemeld te word dat geeneen van die twee alternatiewe, 

hierbo gestel, v□orsiening maak vir enige plaaslike bestuursreelings 

vir lede van die Kleurlingbevolkingsgroep wat buite groepsgebiede geves

tig is nie. 

Dbjektief geoordeel vanuit 'n doeltreffendheid- of nuttigheidsoogpunt, 

wil dit blyk dat selfstandige plaaslike owerhede vir Kleurlinggroeps

gebiede slegs ingestel behoort te word in gebiede waar aan neergelegde 

kriteria en vereistes voldoen word. Dngeag watter een van die twee al

ternatiewe gevolg word, is dit verder duidelik dat ten einde plaaslike 

owerhede daar te stel wat vanuit beide 'n burgerlike- en nuttigheidso□g

punt aan die aspirasies en behoeftes van die gemeenskap, wat dit moet 

dien, sal voldoen, die instelling van selfstandige plaaslike owerhede 

vir die Kleurlingbevolkingsgroep bepaalde institusi□nale en organisat □-

riese reelings en aanpassings tot gevolg sal he. 

Die reelings en aanpassings wat nodig is, spruit veral vobrt uit die 

feit dat Kleurlinggroepsgebiede as integrale dele van die regsgebiede 

van plaaslike owerhede (munisipaliteite en afdeli~gsrade) ontwikkel het 

en dat hierdie gebiede, wat betref die lewering en verskaffing van mu

nisipale- en gemeenskapsdiensti en -fasiliteite, aangewese is op, en 

bedien word deur plaaslike owerhede onder wie se jurisdiksie hulle res

s □rteer. Funksi □neel gesproke is Kleurlinggroepsgebiede geheel en al 

geintegreer in die sin dat die munisipale dienslewering van dorpe en 

stede op 'n regsgebiedwye grondslag gelewer word aan alle bevolkings

groepe. Selfs geografies gesproke is Kleurlinggroepsgebiede, tot 'n 

meerdere.of minders mate, in dorpe en stede, nabyliggend en selfs aan

eenskakelend met Blanke gebiede of ander gebiede soos sake- en nywerheids

gebiede. Die reelings en aanpassings is oak nodig om knelpunte en vraag

stukke voortspruitend uit bepaalde kondisionerende faktore uit die weg 
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te ruim. Hierdie kondisi □nerende faktore 1) is die volgende: 

die rol en plek van die Verteenwoordigende Kleurlingraad met betrek

king tot verdere plaaslike bestuursontwikkeling van die Kleurlingbe

volkingsgroep en veral met betrekking tot selfstandige plaaslike 6wer

hede; 

die verspreiding- en vestigingspatroon van die Kleurlingbevolkings

groep en veral die jurisdiksi□nele en geografiese fragmentasie van 

Kleurlinggroepsgebiede; 

- die beperkte finansieringspotensiaal van Kl~urlinggemeenskappe geves

tig in groepsgebiede; en 

die beperkte mannekragpotensiaal, veral op senior amptenaarvlak. 

5.1 Institus!onele en □rganisatoriese re§lings 

Die volgende institusionele en organisatoriese re§lings sal getraf moet 

word: 

die installing van plaaslike owerhede in omskrewe Kleurlinggroepsge

biede; 

die afbakening van Plaaslike Owerheidsgebiede2 ) wat sal insluit alle 

plaaslike □werhede, oak die in Kleurlinggroepsgebiede, wat binne die 

geografiese gebied van so 'n Plaaslike □werheidsgebied gelee is; 

- die skepping van plaaslike skakelrade bestaan~e uit v~rteenwoordigers 

van die onderskeie plaaslike owerhede binne 'n Plaaslike Owerheidsge

bied; en 

die instelling van 'n □ntwikkelingsraad vir Plaaslike Bestuur in 

elke provinsie. 

1) Kyk par. 3.0, hoofstuk IV. 

2) Om te onderskei tussen die algemene gebruik'van die woord plaaslike 
owerheidsgebied(e) sal die wo0rd in die konteks van hierdie aanbeve
l~ngs met hoofletters aangedui word, naamlik Plaaslike Dwerheidsga
biede. 
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5.1.1 Instelling van plaaslike owerhede 

Die instelling van 'n plaaslike awerheid behoort te berus by die Ad

ministrateur van die provinsie handelende op advies van die Ontwikkel

ingsraad vir Plaaslike Bestuur. Die verskillende Ontwikkelingsrade sou, 

met die nodige wetswysiging, beklee kan word met die bevoegdheid verleen 

aan. die komitees van ondersoek wat tans kragtens artikel 29(1) van die 

Wet op Groepsgebiede, 1966, ingestel word om die wenslikheid van die 

instelling van plaaslike owerhede in Kleurlinggroepsgebiede te ondersoek. 

Die installing, organisatoriese struktuur, funksies en bevoegdhede van.) 

plaaslike owerhede in Kleurlinggroepsgebiede sal gere§l moet word krag

tens die provinsiale ordonnansies en -regulasies van t □epassing op so

danige owerhede binne elke provinsie~ 

5.1.2 Plaaslike Owerheidsgebiede 

'n Plaaslike Owerheidsgebied word afgebaken en bestaan uit die verskil- · 

lende plaaslike □werhede wie se regsgebiede binne die geografiese gebied 

van so 'n Plaaslike Dwerheidsgebied gele§ is. 

In dorpe en stede waar 'n plaaslike owerheid vir die Kleurlingbevolkings

gr□ep ingestel word en daar slegs een bestaande plaaslike □werheid (mu

nisipaliteit) bsstaan, sal die Plaaslike Owerheidsgebied uit slegs die 

twee plaaslike owerhede bestaan. In metrop□litaanse gebiede met 'n 

aantal plaaslike owerhede bestaan 'n Plaaslike Dwerheidsgebied uit die 

verskillende plaaslike owerhede binna so 'n gebied, en sou dit in die 

Kaapprovinsie oak 'n Afdelingsraad kon insluit. 

Die o□gmerke met die skepping van Plaaslike Dwerheidsgebiede,is die vol

gende: 

• 
die omlyning van 'n gebied ten einde plaaslike skakelrade1 ) daar te 

stel; en 

- die skepping van 'n grondslag waarvolgens finansi§le herskikkings-

1) Kyk par. 5.1.3 van hierdie hoofstuk vir 'n uiteensetting van die 
funksies van hierdie rade. 
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maatreels bewerkstellig kan word en die finansiele administrasie van 

die verskillende plaaslike owerhede gere~l en georden kan word. 1 ) 

In elke Plaaslike Dwerheidsgebied word alle plaaslike owerhede; met in

begrip van di~ ingestel in Kleurlinggroepsgebiede, op beleidbepsleride 

vlak beheer deur verkose verteenwoordigende rade wat elkeen □ or volle

dige plaaslike bestuursbevoegdhede binne hul eie regsgebiede beskik 

kragtens die bepalings van die relevante parlementswette en provinsiale 

ordonnansies. Op uitvoerende vlak word die uitvoerende- en administra

tiewe vertakkings van elke plaaslike owerheid bepaal deur die mate waar~ 

in funksionele integrasie tus~en die verskillende plaaslike owerhede 

deur_middel van kontraktuele o □reenkomste gereel kan word. In die prak

tyk sal dit daarop neerkom dat plaaslike owerhede in Kleurlinggroeps

gebiede, welke gebiede tans deur bestaande plaaslike owerhede van dienste 

voorsien word, deur middel van kontraktuele ooreenkoms sou k □n ooreenkom 

dat die lewering van 'n diens op hierdie wyse, moet voortgaan. 

Die afbakening van Plaaslike Dwerheidsgebiede behriort te berus by die 

Administrateur handelende op advies van die Dntwikkelingsraad vir Plaas

like Bestuur. 

5.1.3 Plaaslike skakelrade 

In elke Plaaslike Dwerheidsgebied behoort 'n plaaslike skakelraad krag

tens pr□vinsiale ordonnansie ingestel te word wat bestaan uit twee 

raadslede van elke plaaslike owerheid onder die voorsitterskap van die 

burgemeester van die "moeder" plaaslike owerheid, of te wel die plaas

like owerheid binne wie se regsgebied die Kleurlinggroepsgebied(e) ge

lee was voordat 'n plaaslike owerheid daarvoor ingestel is. In metro-_ 

politaanse gebiede waar 'n Plaaslike Dwerheidsgebied uit 'n aantal plaas

like owerhede bestaan behoart die voorsitter deur die plaaslike skakel

raad vanuit eie ·geledere gekies te ward. 

Plaaslike skakelrade beh□ort □or geen uitvoerende magte en bev□egdhede 

te beskik nie maar moet adviserend en raadplegend van aard wees en most 

dien as 'n besprekingsforum met as oagmerk om onderlinge samewerking, 

skakeling en koordinasie ten opsigte van gemeenskaplike aangeleenthede 

1) Kyk par. 5.2.4 van hierdie hoofstuk vir 'n uiteensetting van die 
nodige finansiele herskikkingsmaatre§ls. 
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binne die Plaaslike Dwerheidsgebied en tussen plaaslike owerhede te bs

werkstellig en te bevorder. Elke munisipale raad verteenw□ordig op 'n 

plaaslike skakelraad sou in die vermo§ wees om alle gemeenskaplike aan

geleenthede wat hulle van mening is op 'n gesamentlike grondslag be

spreek moet word, op die agenda van die skakelraad, te laat plaas. Die 

aanbevelings van 'n plaaslike skakelraad word skriftelik aan die rade 

van die deelnemende plaas like owerhede oorgedra. 

Die sekretariele pligte en werksaamhede van plaaslike skakelrade behoort 

volgens besluit gereel te word en sou op 'n rotasiegrondslag deur die 

onderskeie deelnemende plaaslike owerhede hanteer kon word. Dieselfde 

reelings sou oak getref kon word ten opsigte van die vergaderplekke van 

skakelrade. 

Aangesien daar die m□ontlikheid bestaan dat plaaslike skakelrade gekon

fronteer kan word deur vraagstukke en knelpunte wat random Blanke- en 

Kleurlingbelange sentreer, blyk dit wenslik te wees dat daar skakelings

geleenthede behoort te wees tussen hierdie rade en die Dntwikkelingsraad 

vir Plaaslike Bestuur. 

5.1.4 Dntwikkelingsrade vir Plaaslike Bestuur 

In elke pr□vinsie behoort 'n □ntwikkelingsraad vir Plaaslike Bestuur op 

t t t "' d 1 . t 1 te word. l) B d" f k . b d s au ere gron sag inges e enewens ie un sies en evoeg -

hede van elke Dntwikkelingsraad met betrekking tot die bestuurskomitee

stelsel, s □ os reeds aangestip, behoort Dntwikkelingsrade met die volgen

de funksies en bevoegdhede beklee te wees: 

om onders □ek in te stel en aanbevelings te doen betreffende instel

ling van plaaslike owerhede vir die Kleurlingbevolkingsgroep·in be

paalde groepsgebiede2 ) en die moontlike konsolidasie van groepsge- · 

biede in metrop□litaanse gebiede; 

1) Kyk par. 4.2 van hierdie hoofstuk vir die samestelling van hierdie 
raad. 

2). Dit word dus v□orsien dat aan-Dntwikkelingsr8de vir Plaaslike Bestuur, 
met die nodige wetswysiginge, die bevoegdhede oorgedra kan word om 
die werk te verrig van die Komitees van Dnders □ek wat kragtens arti
kel 29(1) van die Wet □□ Groepsgebiede, 1966, ingestel moet word om 
ond~rsoek in te stel en aanbevelings te doen in verband met die in
stelling van pla~slike owerhede ~n Kleurlinggroepsgebiede. 
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- om ooihoofse leiding te neem in die toopassing en aktivering van die 

stelsel van plaaslike -owerhede vir die Kleurlingbevolkingsgroep; 

- om koordinasie en skakeling met betrekking tot plaaslike bestuurs

aangeleenthede te bewerkstellig tussen die provinsiale owerheid en 

die Verteenwoordigende Kleurlingraad; 

- om ondersoek in te stel en aanbevelingt te maak betreffende oplos

sings vir knelpunte en vraagstukke ondervind in die toepassing en 

funksionering van die stelsel; en 

- om daadwerklike leiding te neem en aanbevelings te maak betreffende 

die daarstelling van opleidingsprogramme en -kursusse vir verteen

woordigers en amptenare op plaaslike bestuursvlak met besondere en 

spesifieke klem op die behoeftes van die Kleurlingbevolkingsgroep in 

die verband. 

Ten einde die _administratiewe- en sekrat ariele pligte verbonde aan die 

werksaamhede van die Ontwikkelingsrade ten uitvoer te bring, behoort_ 

elke Dntwikkelingsraad met 'n sekretariaat toegerus te word wat volgens 

onderlinge reeling beman kan word deur amptenare van die provinsiale 

owerheid en die Ad~inistrasie van Kleurlingsake. 

5.2 Evaluering van institusionele en organisatoriese reelings 

Die vraag wat opduik na aanleiding van die institusionele en organisa

t □riese reelings hierbo aangestip, is in welke mate hierdie reelings 

daarin slaag om die knelpunte en vraagstukke wat 3entreer random die 

skepping van selfstandige plaaslike owerhede vir die Kleurlingbevolkings

groep te verminder. Hierdie aspek word puntsgewys verder bespreek. 

5.2.1 Rolen plek·van die Verteenwoordigende Kleurlingraad 

Soos aangeto□n kan die installing van selfstandige plaaslike owerhed~ 

vii die Kleurlingbevolkingsgroep berus by die onderskeie provinsiale 

owerhede; handelende op advies van die Dntwikkelingsrade vir Plaaslike 

Bestuur, en kan dit geskied kragtens bepalings vervat in provinsiale 

ordonnansies. Wat betref instelling, sowel as funksies enbevoegdhede 

word daar dus geen onderskeid getref tussen Kleurling- en ander plaas

like owerhede nie. So 'n reeling is veral om tweerlei redes nodig: 
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die nabyliggendheid van Kleurling- en Blanke gebiede en die afhank

likheid van Kleurling-plaaslike owerhede, inagnemende die noodsaaklik

heid van samewerking om duplisering en oorvleueling uit te skakel, 

noodsaak so 'n reeling; en 

die feit dat die wetgewende bevoegdhede van die Verteenwoordigende 

Kleurlingraad tans beperk is tot maatreels' rakende IUeurlingpersone 

kan die algemene uitvoering van die werksaamhede van 'n plaaslike 

□werheid ernstig kortwiek indien die bevoegdhede van so 'n plaaslike 

owerheid beperk is tot een bevolkingsoroep, aangesien verskillende 

bevolkingsgroepe, vir een of ander doel, toegang het tot die regsge-· 

bied van so 'n owerheid. 

Dit word egter voorsien dat die Verteenwoordigende Kleurlingraad binne 

die reelings soos hierbo aangestip, wel beperkte wetgewende bevoegdhede 

met betrekking tot plaaslike bestuur in die algemeen en Kleurling-plaas

like owerhede in besonder sal kan behou. Hierdie wetgewende bevoegdhede, 

wat in oorleg met die Ontwikkelingsrade vir Plaaslike Bestuur toegeken 

kan word, sal beperk wees tot plaaslike bestuursaa~geleenthede wat slegs 

op Kleurlingpersone van toepassing is so□s byvo□rbeeld die bepaling 

van die kwalifikasies vir munisipale stemreg en raadslidmaatskap. 

5.2.2 Jurisdiksi □nele en geografiese fragmentasie van Kleur
linogroepsgebiede 

Die jurisdiksi□nele en geografiese fragmentasie en versnippering van 

Kleurlinggroepsgebiede skep veral in metrop□litaanse gebiede ernstige 

problems by die verskaffing van gemeenskapsfasili~eite en -geriewe. 

Kaart 1 wat die regsgebied van die onderskeie plaaslike owerhede en die 

Kleurlinggroepsgebiede in die gebied Grater Kaapstad en omgewing aan

toon, illustreer op hoe 'n wyse dikwels aanmekaarliggende Kleurlingge

biede versnipper word en onder die jurisdiksie van verskillende plaas

like owerhede ~ess□rteer. Hierdie verskynsel kom natuurlik o□k voor by 

die Blanke gebiede en is tipies van die sogenaamde "metrop□litaanse pro-

bl " 5 .. t· l) d d k" 11 d 1 . eem. □□s vroeer aanges ip wor aar vers i en e op □ssings aan-

gebied □~ die jurisdiksi □nele vraagstukke van plaaslike owerhede, oak 

in metrop□litaanse gebiede, op te las. 

1) Kyk par~ 2.5, hoofstuk IV. 
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KAART 1 

\ 

PLAASLIKE OWERHEDE EN GROEPSGEBIEDE 

GROTER KAAPSTAD EN OMGEWING 

1975 

AFDELINGSRAAD VAN DIE KAAP 

o,u ... 
i:::lsc•

l!iil -·~-
~ IHDlffl 

-nANTOf: 

E3 ""'""~·-
1==1 =••muoo-

Bron: Republiek van Suid-Afrika, Verslag van die Kommissie van_ 
Dndersoek na Aangeleenthed~ rakende die Kleurlingbevolkingsgroep, 
R.P. 38/1976, Die Staatsdrukker, Pretoria, 1976, Kaart 19.1, p. 396. 
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Wat Kleurlinggroepsgebiede in metropolitaanse gebiede betref, sal dit 

noodsaaklik wees dat hierdie gebiede wat tans onder die jurisdiksie van 

verskillende plaaslike □werhede ressorteer, gekonsolideer word by die 

installing van plaaslike owerhede ten einde verdere duplisering van 

jurisdiksionele fragmentasie te vermy. Indien so 'n konsolidasie be

werkstellig word, sal grater en rneer lewensvatbare plaaslike bestuurs

eenhede tot stand kom en sal die lewering van noodsaaklike gemeenskaps

geriewe en -fasiliteite op 'n bevredigende.en gek □Hrdineerde"wyse kan 

geskied. 

Die afbakening van Plaaslike Owerheidsgebiede skep die vermoe om same

werking tussen plaaslike owerhede te orden en funksi □nele integrasie te 

bewerkstellig. In metropolitaanse gebiede kan die afbakening van Plaas

like Dwerheidsgebiede ook meehelp om die jurisdiksionele vraagstukke 

v□ortspruitend uit die bestaan van verskillende plaaslike owerhede bin

ne eeh stedelike kompleks deur middel van die re-organisasie, konsolida

sie en vergr□ting van jurisdiksionele gebiede uit die weg te ruim. 

5.2.3 Funksionele inteqrasie 

Die ligging van Kleurlinggroepsgebiede en die feit dat hierdie gebiede, 

wat betref die lewering en verskaffing van munisipale- en gemeenskaps

dienste en fasili tei te tans aangewese is op die plaaslike owerheid 

binne wie se regsgebied dit gelee is, noodsaak vanuit 'n nuttigheid

en doeltreffendheidso□gpunt dat met die installing van selfstandige 

plaaslike owerhede met so 'n reil:Uing voortgegaan word. 

Die verskaffing van dienste s□□s waterv□ orsiening, elektrisiteitsv□or

siening, vullisverwydering, ri·□olafloopbeskikking en brandweerdienste en 

selfs administratiewe dienste soas die hou en versending van rekeninge 

moet saver moontlik v□lgens korrtraktuele ooreenkoms tussen die plaas

like □werhede in 'n Plaaslike Owerheidsgebied gereel word. Dit word 

v□□rsien dat sodanige ooreenkomste duplisering van werksaamhede en ak

tiwiteite kan uitskakel en tot 'n doeltreffende aanwending van manne

krag kan· lei. In die afwesigheid van die reelings en ooresnkomste sou 

Kleurling-plaaslike owerhede dit uiters moeilik vind om, inagnemende 

die beperkte finansierings- en mannekragpotensiaal, enigsins te kan 

voldoen aan die eise aan hulle :gestel en sou die plaaslike bestuurstel

sel as geheel, vanuit 'n doeltreffendheidsoogpunt, nie ingerig wees om 

hieraan te voldoen nie. 
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5.2.4 Finansiele- en finansieringsaangeleenthede, 

'n Besondere vraagstuk verbonde aan selfstandige plaaslike owerhede vir 

die Kleurlingbevolkingsgroe~ is die beperkte finansietingspotensiaal 

van Kleurlinggroepsgebiede indien dit gemeet word aan die eiendomsbe

lastingbydraes afkomstig Vanui t hierdie gebiede •1 ) Die aanduidings is 

dat, wat inkomstebronne betref, besondere reslings nodig sal wees om 

.addisionele en selfs m□ontlik nuwe ink □mstebronne tot die beskikking 

van hierdie plaaslike □werhede te stel. In die verband word v□orsien 

dat die verskillende Dntwikkelingsrade vir Plaaslike Bestuur 'n belang

rike rol sal moet speel in die ondersoek na m□□ntlike nuwe en addisi □-

nele ink □mstebronne. 

Aan die hand van beski~bare inligting blyk dit dat die volgende nuwe en 

addisi □nele inkomstebronne vir Kleurling-plaaslike owerhede o□rweeg kan 

word, te wete: 

- die toewysing van 'n gedeelte van die inkomste uit eiendomsbelasting 

en handelslisensies verkry van sake- en industrisle eiendom,binne 'n 

·Plaaslike Owerheidsgebied; 

- die heffing van 'n jaarlikse eiendomsbelasting op sub-ekohomiese 

wo□neenhede en die insluting daarvan as gedeelte van die maandelikse 

huur so □s tans op skon□miese wooneenhede gehef word; 

- subsidies of oordragbetalings deur die sentrale owerheid en gekanali

seer deur die Verteenw□ordigende Kleurlingraad aan die onderskeie 

plaaslike owerhede; en 

- die toekenning van algeheel nuwe belasting- en inkomstebr□nne soos 

'n plaaslike inkomstebelasting en 'n' heffing betaalbaar deur die 

werkgewers van Kleurlingwerknemers. 

5.2.4.1 Eiendomsbelasting en handelslisensies vanuit sake
en industriele eiendom 

Met die skepping van selfstandige .plaaslike □werhede vir die Kleurling- ,, 

bevolkingsgr□ep in gr□epsgebiede sal die situasie □ntstaan dat in hier-

1) Kyk par~ 3.3., h□ofstuk IV. 
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die owerhede so regsgebiede slegs 'n beperkte getal sake- en industrials 

eiendornrne gelee sal wees, indien enige. In alle dorpe en stede-is die 

Kleurling 'n substantiewe deel van die koopkrag en arbeidsrnag van hier

die soort ondernernings. In die lig van die voorgernelde skyn dit billik 

te wees dat 'n gedeelte van die inkomste verkry uit sake- en industriele 

eiendom by wyse van eiendomsbelasting en handelslisensies, volgens for

mule toegewys word aan Kleurling-plaaslike owerhede. 

Die wyse waarop hierdie eiendomsbelasting- en handelslisensieinkomste 

aan Kleurling-plaaslike owerhede toegewys kan word, is soos volg: 

die verdeling van die inkomste uit handelslisensies tussen die ver

skillende plaaslike owerhede (Blank en Kleurling), gelee binne 'n 

Plaaslike Dwerheidsgebied, op 'n pro-rata grondslag volgens fnwoner

talle; en 

die verhoging van die eiendomsbelastingkoers op sake- en industriele 

eiendom en die oordrag van inkomste ontvang uit hierdie ekstra hef

fing aan die plaaslike owerheid of owerhede vir die Kleurlingbevolk

ingsgroep in 'n bepaalde Plaaslike Dwerheidsgebied, welke oordrag 

plaasvind op 'n pro-rata grondslag volgens die inwonergetalle van 

elke Kleurling-plaaslike owerheid □ f owerhede; of 

- die eiendomsbelasting verkry uit sake- en industriele eiendom in die 

Plaaslike Dwerheidsgebied deur die verskillende plaaslike owerhede 

word gestort in 'n gesamentlike rekeningen word op 'n pro-rata grond

slag verdeel, volgens inwonertalle; en tot krediet van die onderskeie 

plaaslike owerhede geplaas. 

In rnetropolitaanse gebiede waar verskillende plaaslike owerhede in 'n. 

Plaaslike Dwerheidsgebied saamgegroepeer is, behoort die administrasie 

van sodanige fondse en rekeninge v □ lgens besluit van die betrokke plaas

like skakelraad by een van die plaaslike owerhede te berus. Vir Plaas

like Dwerheidsgebiede bestaande uit 'n "Blanke" en "Kleurling" pla~slike 

owerheid kan die administrasie van fondse en rekeninge, volgens hierdie 

reeling, berus by die bestaande plaaslike owerheid wat die n □dige kun

dige personeel en administratiewe- en kantoorfasiliteite en hulpmiddels 

tot sy beskikking het. 

Die presiese omvang van die bedrae wat volgens die bogemelde voorstelle 
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aan plaaslike owerhede vir die Kleurlingbevolkingsgroep beskikbaar sal 

kom, is, weens gebrek aan statistiese gegewens, nie bekend nie. Die 

bedrae beskikbaar sal in alle gevalle bepaal word deur die getal han

delslisensies uitgereik, die eiendomsbelastingbydrae uit sake- en in

dustri~le eiendom, of die mate waarin eiendomsbelasting op sodanige 

eiendom verhoog word. Wat wel seker is, is dat die omvang van die be

drae' in kleiner plattelandse dorpe betreklik gering sal wees, terwyl di t 

in stedelike gebiede daarenteen veel ho§r sal wees. Desnieteenstaande 

is die voordeel van hierdie aanbeveling dat dit voorsiening maak om 

volgens formule fondse beskikbaar te stel vir aanwending in Kleurling

groepsgebiede - 'n aangeleentheid waarvoor in die huidige bedeling nie 

voorsiening voor bestaan nie. 

5.2.4.2 Eiendomsbelasting op sub-ekon□miese wooneenhede 

Die heffing van eiend□msbelasting op sub-ekon □miese wooneenhede binne 

Kleurlinggroepsgebiede sal die inkomstevermo§ van plaaslike owerhede 

vir die Kleurlingbevolkingsgr□ep vergr□ot en sal daart □e kan bydra om 

tekorte te verminder, nieteenstaande die feit dat die bedrae wat uit 

hierdie bran beskikbaar mag kom in alle waarskynlikheid nie aansienlik 

sal wees nie. Dit dien gemeld te word dat in die verslag van die 

Fouche-komitee1) aanbeveel is dat plaaslike owarhede so 'n heffing be

hoort op te le. 

5.2.4.3 Subsidies of oordragbetalings 

Subsidies en oordragbPtalings ven die sentrale mmrheid gekanaliseer 

deur die Verteenwoordigende Kleurlingraad is 'n verdere moontlikheid om 

tekorte op inkomste aan te vul. In die verband moet egter in gedagte 

gehou word dat dit in Suid-Afrika, in teenstelling met lands in ander 

w6relddele, nie die pr~tyk is om algemene subsidies aan plaaslike □w~r

hede □ or te betaal nie. Die aanvaarde beginsel in Suid-Afrika is dat 

subsidies toegeken word vir spesifieke doeleindas en dienste en dat die 

subsidies gevolglik net ten opsigte van die dienste waarvoor dit toege

kan is deur plaaslike owerhede aangewend kan word, s □□s byvoorbeeld in 

di~ geval van gesondheidsdienste. Hietdie beginsel het Bgter reeds to~ 

'n mate verval as gevolg van die ondergenoemde besluit van die Regering 

1) Vprslag van die Fouche-komitee, par. 72. 
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geneem na aanleiding van die verg.J.ae van die Komitee van Dndorsoek in

sake die Finansiele Verhoudings tussen die Sentrale Regering 1 die Pro

vinsies en Plaaslike Besture (Die Borckenhagenverslae), te wete: " ••• 

sekere munisipaliteite, naamlik die wat 'n hoe verhouding van staats

tot ander eiendom binne hulle rngsgebied hot, weens sodanige nie-beta

ling (van eiendomsbelasting op staatseiendom) in 'n minder gunstige 

relatiewe finansiele posisie geplaas word. Ten einde hierdie toestand 

te verhelp, het die Rogering besluit om sonder verloening van die be

ginsels wat hierbo gestel is, Conder andere dat die oplegging van belas

ting qeur een openbare owerheid op 'n ander, waar dit moontlik is, ver

my beho□ rt te word en dat daar geen regverdiging is vir die betaling 

van eiendomsbelasting deur die ~entrale owerheid en die provinsiale 

owerhede aan plaaslike owerhede nie), 'n mate van verligting aan gemelde 

munisipale owerhede toe te staan, en wel deur hulle te vergoed t.o.v. 

een derde van die nett□ berekende munisipale eiendomsbelasting op staats

eiendom wat meer as 10 persent van die waarde van alle eiendom binne die 

munisipale gebied bedra".l) Die gelde wat munisipale owerhede op hier

die wyse van die sentrale owerheid sedert 1971/1972, ontvang, word dus 

nie vir spesifieke doeleindes toegeken nie, maar kan aangewend word ter 

bestryding van algemene lopende uitgawes. Die toekenning van algemene 

subsidies om tekorte aan inkomste aan te vul vir dienste gelewer in 

Kleurlinggebiede sal aangewend word vir 'n hele reeks dienste en funk

sies. 

Die toekenning van algemene subsidies om glob ale tekorte ui t te wis, 

vereis dat dit volgens vaste kriteria en volgens formula bepaal, moet 

geskied. In die verband wys Cowden op die volgende: 

aGeneral grants are those made according to a predetermined formula, 

aimed at rendering general assistance to local authorities. These 

grants are made for ensuring that local authorities are able to maintain 

a minimum standard of public services and that tax burdens between va
rious authorities are not disparate, 112 ) en verder • • • "General grants 

1) Republiek van Suid-Afrika, Witskrif □or die Verslae van die Komitee 
van Dndersoek insake die Finarisi~le V~rhoudings tussen die Sentrale• 
Re erin die Provinsies en Plaaslike Gesture (Die Borckenhagenver

W.P.C.-'71, Die Staatsdrukker, Pretoria 1970-71, paragraaf 

2) Cowden, J.W., Holmes' Local Government Finance in South Africa, 
Bwtterwoths, Durban, second edition, 1969, P• 129. 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



206 

are commonest in those countries where local authorities derive a 1011.1 

percentage of revenue from their own taxes, e.g. Belgium, Great Britain, 

Ireland and the Netherlands; they are not so prevalent in those coun

tries where local authorities have a high share of total public expen

diture and derive a high percentage of their revenues from their own 

taxes, e.g. Norway, Finland and Sweden."l) 

Cowden wys ook daar□p dat dit die praktyk is in lande wat algemene sub

sidies aan plaaslike owerhede toeken om vir die doeleinde, op sentrale 

vlak, 'n fonds te stig waaruit subsidies gemaak word soos byvoorbeeld 

in Nederland waar ••• "a Municipal Fund is financed from national taxa

tion and distribution is made by the Minister of the Interior assisted 

by an advisory council". 2) 

Na aanleiding van die algehele gebrek aan algemene subsidies aan plaas

like owerhede in Suid-Afrika· wys Cowden ciaarop dat dit gedeeltelik toe

geskryf moet word aan die fe~t dat, alhoewel provinsiale rade met Unie

wording met plaaslike bestuur toevertr□u is kragtens die bepalings van 

die Zuid-Afrika wet, 1909, die provinsies nie die hulpbronne t □egewys 

is □m.plaaslike owerhede geldelik byte staan•nie. 3
) Cowden is verder 

van mening dat aanvaarding van die grondslag van algemene subsidies aan 

plaaslike owerhede gegrond op behoeftes en hulpbronne van groat waarde 

sal wees veral mat inagneming van die feit dat daar 'n groat getal klein 

plaaslike owerhede met behoefte aan finansiele bystand is ten einde be

nodigde dienste op 'n aanvaarde vlak te bring. Hy stel die saak so□s 

volg: 

"In view of -the peculiarities of financial relatiuns in South Africa, the 

institution of a local government fund as already described in several 

countries, would assist in rendering financial assistance for bringing 

the standards of service up to desirable level. Into it could be paid 

the proceeds of certain taxes, or a regular annual allocation thereto 

could be made, and distribution could take place in accordance with 

need and resources. Ih several countries of the world, the fact that 

1) Loe. cit. 

2) Loe. cit. 

3) Ibid., p. 135. 
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most people live in towns has been recognized as requiring the alloca

tion of central funds, raised with the aid of taxes better suited to 

central than local imposition and collection. This is in many cases 

better than the proliferation of local taxes, but it does require a 

sincere approach by all tiers of government to the underlying principles 

of grants-in-aid."!) 

Die moontlikheid van die daarstelling van 'n sentrale fonds waaruit 

subsidies volgens formule en s □□s benodig betaal kan word aan plaaslike 

owerhede as aanvulling van inkomste enter voorsiening van munisipale 

gemeenskapsdienste behoort oorweging te geniet. 

5.2.4.4 Plaaslike inkomstebelasting 

Inkomstebelasting wat plaaslike owerhede toeval, is in die huidige 

tydsg~wrig in verskillende lande van die w@reld nie 'n onbekende ver

skynsel nie. Die wyse waarop dit toegepas word, verskil natuurlik van 

land tot land. Inkomstebelasting as belastingbron vir plaaslike owerhe

de kom onder andere in die Verenigde State van Amerika, Swede en Duits

land voor. 2) In die algemeen ward die belasting in die meeste lande 

deur die sentrale owerheid gehef en gevorder en daarna volgens formule 

aan plaaslike □werhede. oorbetaal. 

Die toekenning aan plaaslike owerhede van 'n gedeelte van die inkomstebe

lasting wat die sent,rale owerheid in Suid-Afrika vorder, sou natuurlik 

beide Blank- en Kleurlinggemeenskappe kon toekom. Vir hierdie uiteenset

ting sal egter gekonsentreer word op die Kleurlir.ggemeenskap. 

Volgens beskikbare gegewens, 3) ·het 99 427 belastingpligtige Kleurling

persone gedurende die 1974 belastingjaar 'n bedrag van Rll 142 DOD aan 

inkomstebelasting in Suid-Afrika betaal. Volgens inligting sal hierdie 
' 

syfers nag ietwat ho§r wees omdat alle belastingaanslagte tydens die op-

, stel van die gegewens n □g nie terug ontvRng en verwerk was nie. Indien 

byvoorbeeld 5 persent van hierdie belasting beskikbaar gestel word vir 

1~ Ibid., p. 136. 
2) Kyk in die verband Marshall, A.H., New revenue~ for Local Government, 

Fabian Research Series 295, Fabian Society, London, reprint 1972. 

J) Soos gerapporteer in Die Burger van 26 Maart 1975. 
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toekenning aan plaaslike owerhede vir die Kleurlingbevolkingsgroep sou 

daardeur 'n bedrag van R557 100 toegeken kan word. Sa 'n bedr~g sou 

op twee alternatiew~ wyses aan Kleurling-plaaslike □werhede toegewys 

kon word, te wete: 

die bedrag beskikbaar word in 'n sentrale fonds betaal en ~elde 

word vanuit die fonds beskikbaar_gestel aan munisipaliteite wat daar

om aansoek doen vir die voorsiening van munisipale gemeenskaps-

' dienste; en 

die bedrag beskikbaar word oorbetaal aan die onderskeie_plaaslike 

□werhede waarbinne die belastingpligtiges woonagtig is. In die ge

val waar 'n selfstandige plaaslike owerheid vir die Kleurlingbe

volkingsgroep bestaan, word die bedrag aan die betrokke owerheid 

betaal. In alle ander gevalle word die bedrag aan die "Blanke" 

plaaslike □werheid betaal vir aanwending in die Kleurlinggebiede 

binne sy regsgebied. 

Alhoewel daar in die tweede alternatief van t □ekenning hierbo gemeld, 
1 n direkta korrelasie is tussen invordering En t □Ekanning van fondse 

(gebiedsgewys) sal dit volgens alls aanduidings m□eiliker wees om in 

die praktyk uit te voer en te administreer. Die eerste alternatief,· 

dit wil s§ waar die bedrag in 'n sentiale fonds gestort word, blyk ~e

volglik die mess praktiese·van die twee voorstelle te wees. 

5.2.4.5 Heffing op werkgewers van Kleurlingwerknemers 

Die installing van 'n heffing betaalbaar ·deur die werkgewers van Kleur

lingwerknemers as inkomstebron van plaaslike owerhede vir die Kleurling-

. bevolkingsgroep is 'n verdere moontlikheid. 'n Voorstel vir so 'n in

komstebron is stark bepleit deur plaaslike owerhede tydens die onder

s □eke van die Fnuche-k□mitee. 1 ) Daarteenoor is die voorstel dat so 'n 

heffing opgeli word stark teengestaan deur die Verteenw□ordigende 

Kleurlingraad, die Suid-Afrikaanse Handelsinstituut en die Kamer van 

Koophandel en Nywerhede. 2 ) Die Fouche-k □mitee het dan oak besluit dat 

in die lig van die besware, die □pl§ van so 'n heffing as finansierings-

1) Die Fouche-k □mitee, par. 20. 

2) Ibid., par. 38. 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



209 

bron vir die daarstelling van gemeenskapsfasiliteite vir die Kleurling

bevolkingsgroep nie aanbeveel kan ward nie. Die belangrikste besware 

wat volgens die Fouch~-komitee teen so 'n heffing aanhangig gemaak is, 

is dat so 'n heffing 'n las op seksionele grondslag plaas, dat dit die 

poging om die ekon□miese groeikoers te bestendig en te verbeter sal 

strem ~n d~t dit inflasionisties van aard is omdat die groot werkgewer 

of produsent die heffing na die verbruiker sal afwentel. 1 ) 

Nieteenstaande die besware hierbo gemeld is die instelling van 'n hef~ 

fing op werkgewers van Kleurlingwerknemers 'n moontlike en aantreklike 

inkomstebron, veral vir stedelike plaaslike owerhede. Volgens getuie

nis voor die Fouch~-komitee sou 'n heffing van Rl per werknerner per 

maand aan die munisipaliteit van Durban ongeveer Rl miljoen per jaar 

inkomste verleen indien dit gehef word op werkgewers van sowel Kleur

ling- as Indi~rwerknemers. 2) 

5.2.5 Personeelaangeleenthede 

Vroeer3 ) is tot die gevolgtrekking gekom dat 'n relatief klein persenta

sie van Kleurlingwerknemers van plaaslike owerhede tans opgeneem is in 

die hoer k ategorie admi nistratiewe , vakkundige , klerklike en tegniese 

betrekkings. Dit hou besond~re implikasies in vir die instelling van 

plaaslike owerhede vir die Kleurlingbevolkingsgroep indien dit die voor

neme is dat hierdie owerhede op uitvoerende vlak, geheel en al self

standig moet funksioneer. 

Soos reeds gestel, word dit egter voorsien dat met die afbakening van 

Plaaslike Dwerheidsgebiede die uitvoerende werksaamhede van Kleurling

plaaslike owerhede tot 'n hoe mate deur onderlinge samewerking en vol-. 

gens kontraktuele ooreenkoms in die hande van 'n ondernemer of "moeder" 

plaaslike owerheid gelaat word. So 'n reeling het die voordeel dat dit 

duplisering en oorvleueling van werksaamhede kan uitskakel of tot 'n 

minimum kan beperk en dat rlit die druk op die beskikbaarheid van bepaal

de kategoriee kundige Kleurlingpersoneel kan verlig. 

1) Ibid. par. 21 en 39. 

2) Ibid., par. 15. 

3) Kyk par. 3.4.2, hobfstuk IV. 
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Met die ontwikksling van Kleurlinggebiede, veral in die grater stede

like ~entra, sal daar_egter steeds meer die behoefte ontstaan om die 

Kleurlingbevolkingsgroep tot 'n grater mate op plaaslike bestuursvlak 

in te trek. Dit sal tot gevolg he dat daadwerklike oorweging geskenk 

sal moet word aan die skepping van meer werk- en bevorderingsgeleenthe

de vir Kleurlinge op plaaslike bestuursvlak en die voorsiening en ver

breding van opleidingsgeleenthede en -fasiliteite. Soos aangetoon be

hoort die verskillende Dntwikkelingsrade vir Plaaslike Bestuur die oor

hoofse leiding te neem om die nodige aktivering vir die aangeleentheid 

te bewerkstellig. 

6.0 PLAASLIKE BESTUURSREELINGS IN LANDELIKE EN BUITESTEDELIKE GEBIEDE 

In die vroeere uiteensetting v.an die alternatiewe plaaslike bestuursont

wikkelingspat~one1) is gekonsentreer op die Kleurlingpersone wat as ste

delik2) geklassi fiseer is. In die verband moet daarop gewys word dat 

daar in die regsgebiede van landelike- of buitestedelike plaaslike ower

hede en selfs in die gebiede afgebaken as omskrewe of ingelyfde lande

like Kleurlinggebiede kragtens die Wet op Landelike Kleurlinggebiede, 

1953, persone gevestig is wat as stedelik, vir sensusdoeleindes, ge

klassi fiseer is. 

In die gedeeltes wat hierop volg, sal spesifiek oorweging geskenk word 

aan landelike Kleurlinge3 ) s □wel binne as buite die omskrewe landelike 

Kleurlinggebiede. Dit is egter nodig om met betrekking tot stedelike 

gebiede onde r die jurisdiksie van landelike of bl!i testedelike plaaslike 

owerhede enkele verduidelikend:e opmerkings te maak. 

I d . 1 t · . 1 d . 4 ) d . . k d t n ie re evan e provinsia e or □nnansies wor voorsiening gemaa a 

1) Kyk par. 3.0, 4.0 en 5.0 v,an hierdie hoofstuk. 

2) Vir 'n omskrywing van 'stedlelik' kyk par. 3.5, hoofstuk I. 

3) Vir 'n omskrywing van 'landelik' kyk par. 3.7, hoofstuk I. 

4) Die volgende provinsiale ord □nnansies het in die verband betrek
king: Provinsie die Kaap die Goeie Hoop, Ordonnansie op Plaas like 
Owerhede (Dntwikkeling v□ lqens gemeenskap), 1963; Provinsie Trans
vaal, Drdonnansie op Plaaslike Bestuur (Uitbreiding van Bevoegdhe
de), 1962 en Provinsie Natal, Drdonnansie op Plaaslike Dwerhede, 
1974. 
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raadplegende- en bestuurskomitees in die Kaapprovinsie en Transvaal en 

buurtsakekomitees in Natal, in Kleurlinggroepsgebiede gelee binne die 

regsgebiede van afdelingsrade1)in die Kaapprovinsie, die Transvaalse 

Raad 0ir die 0ntwikkeling van Buitestedelike Gebiede 2) en die Natalee 

Raad op 0ntwikkeling en Dienste, ingestel kan word, en dat bestuurs- en 

buurtsakekomitees vervang en opgevolg kan word deur selfstandige pleas

like owerhede. Die alternatiewe en moontlike ontwikkelingspatrone vir 

hierdie gebiede so □s vroeer aangetoon is dus mutatus mutandis van toe

passing. 

6.1 Landelike gebiede 

Volgens die sensusgegewens was die ondergenciemde getal Kleurlingpers□ne 

gedurende 1970 as landelik geklassifiseer: Kaappr□vinsie 490 850 (28 

persent van die totale Kleurlingbevolking van die Kaappr□vinsie); Na

tal 5 525 (8,J persent); Transvaal 7 599 (5 persent) en die 0ranje

Vrystaat 12 423 (34,4 persent). Alhoewel die 0ranje-Vrystaat die groot

ste persentasie nie-stedelike Kleurlingpersone van die verskillende pro

vinsies gehad het, was 95,1 persent van die totale landelike bevolking 

van 516 397 in die Kaapprovinsie gevestig. 

Alle landelike Kleurlingpersone in die Kaappr□vinsie, uitgesonderd die

g~ne gevestig in die □mskrewe of ingelyfde landelike Kleurlinggebiede
3
) 

is gevestig binne die regsgebied van een van die 87 afdelingsrade waar

in die provinsie opgedeel is. In die provinsies Transvaal, die Dranje

Vrystaat en Natal is die omstandigheid enigsins anders en is dit moont

lik dat persone in 'n landelike gebied, gevestig kan wees wat nie binne 

die regsgebied van enige plaaslike owerheid, hetsy stedelike en lande

lik (buitestedelik) ressorteer nie. Terwyl die landelike of buitestede

like plaaslike owerhede vpn Transvaal, die 0ranje-Vrystaat en Natal meer 

daarop gerig is om dienste van 'n munisipale aard te lewer aan gemeen

skappe in die proses van verstedeliking is afdelingsrade hierbenewens, 

oak belas met die 1ewering van dienste soos die bou en onderhou van 

1) 

2) 

3) 

Kyk verklaring (b), tabel 12 •. Hiervolgens was daar in Desember 
1976 nege bestuursk□mitees ingestel binne die regsgebiede van afde~ 
lingsrade in die Kaapprovinsie. · 
In Desember 1976 was daar een bestuurskomitee in die regsgebied van 
die Transvaalse Raad vir die 0ntwikkeling van Buitestedelike Gebiede 

· ingestel. 

Uolgens die gegewens vervat in tabel 13 was daar +58 282 Kleurling
persone gedurende 1975 in hierdie gebiede gevestig. 
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paaie en gesondheidsdienste aan bewoners van landelike gebiede. 

Afdelingsraadslede word periodiek vanuit en deur die stemgeregtigde 

kissers van so 'n afdelingsraadsgebied verkies. Tot 1972 kon Kleurling

persone as kissers vir afdelingsraadsverkiesings kwalifiseer en as 

raadslede verkies word indien hulle aan die vo□rgeskrewe kwalifikasies· 

voldoen het. Hierdie reeling is vanaf 1972 ingrypend verander en tans 

kwalifiseer Kleurlinge nie meer om as afdelingsraadslede te dien nie 

aangesien die basis van stemreg en raadlidmaatskap gekoppel is aan par

lementere stemreg. Kleurlinge wie se name op 1 Dktober 1971 wel op 

die kieserslys van 'n afdelingsraad verskyn het, het hierdie stemreg 

kon bly behou mits hulle name nie ingeskryf kan word op diB kieserslys 

van 'n bestuurskomitee, wat vir die gebied waarin hulle gevestig is, 

opgestel is nie. Kleurlingpersone wat dus afdelingsraadstemreg besit 

op di~ grondslag hierb□ uiteengesit, verbeur hierdie stemreg sodra hul

le stemreg verwerf vir 'n bestuurskomitee. Die voorgaande impliseer dat 

hulle woonagtig moet wees binne 'n Kleurlinggroepsgebied. 

Aangesien Kleurlingpersonew□onagtig binne afdelingsraadsgebiede, maar 

buite groepsgebiede, nie deur middel van die bestuurskomiteestelsel 

deelname aan plaaslike bestuursaangeleenthede kan verwerf nie, sal dit 

dus nodig wees dat hulle ingeskakel sal word by afdelingsrade deur die 

toekenning van stemreg en moontlike raadlidmaatskap. Die basis van 

inskakeling sou gereel kon word, volgens die alternatiewe reeds vroe~r 
aanget□on. 

6.2 Ingelyfde land~like Kleurlinggebiede 

Die ingelyfde of omskrewe gebie·de wat kragtens die bepalings van die Wet 

op Landelike Kleurlinqgebiede, 1963, afgebaken en geproklameer is vir 

okkupasie deur lede van die Kleurlingbevolkingsgroep bestaan oak in die 

meeste gevalle uit dorpies of gehuggies (stedelike gebiede) en landelike 

gebiede. Volgens die 1970-sensus was die v□lgende getal Kleurlingper

sone as stedelik geklassi fiseer in die onderhawige gebiede, te wete: 

Gebied 

Mier 
Saran 
Pniel 
Genadendal 
Suurbraak 
Zoar 

Getal Kleurlingpersone 

2 451 
2 700 
1 581 
3 089 
1 570 
1 945 
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Die advies- en bestuursrade wat in hierdie gebiede ingestel kan word, 

is daarop gerig om aan die Kleurlingingesetenes verteenwoordiging en 

deelname in plaaslike bestuurs- en verwante aangeleenthede in die be-
. 1) 

trokke gebiede te gee. 

- 'n Dntleding van die funksies en bevoegdhede van bestuursrade to□n dat 

hierdie rade, benewens bepaalde funksies van 'n landboukundige aard, be

klee is met die funksies wat eie aan plaaslike owerhede is. Bestuurs

rade het jurisdiksie □or sowel groat landelike gebiede as klein geh~g

gies of dorpies. Volgens die klassifikasie van plaasli~e □werhede in 

Suid-Afrika sou bestuursrade dus besk □u kan word as stedelike eri lan

deli!~e owerhede. 

Gesien in die lig van die feit dat die ingelyfde landelike Kleurlingge

biede kragtens die bepalings van die Wet op Landelike Kleurlinggebiede, 

1963, vir okkupasie deur lede van die Kleurlingbevolkingsgroep afgebaken 

is, kan die □ntwikke.ling van hierdie gebiede wat plaaslike bestuur be-

t ref, so□s volg verloop: 

die instelling van ten volle verkose bestuursrade; 

- die uitbreiding van stemreg sodat beide man en vrou van dieselfde 

huishouding stemgeregtig vir bestuursraadvBrkiesings sal wees; 

die uitbreiding van die bevoegdhede van bestuursrade met betrekking 

tot die goedkeuring van uitgawes s □□s begroot; en 

- die installing van ~laaslike skakelrade in die Kaappr□vinsie bestaan

de uit twee verteenwoordigers elk van die bestuursraad en die afde

lingsraad in wie se regsgebied so 'n bestuursraadgebied gelee is en 

met as voorsi tter van die plaaslike skakelraad, die voorsi tter van 

die betrokke afdelingsraad. 

Plaaslike skakelrade kan dien as beraadslagingsforum met as o□gmerk om 

onderlinge samewerking en skakeling te bewerkstellig. Dit word voor

sien dat afdelingsrade met die kundige pers □neel en die toerusting tot 

hulle beskikking bepaalde dienste in bestuursraadsgebiede, volgens kon

traktuele □oreenkoms sal kan verrig. Dit ~al nie slegs dienslewering

standaarde kan verhoog nie, maar sal oak duplisering en oorvleueling wat 

tot hoer kostes lei, kan uitskakel. 

1) Kyk par. 3~ □, hoofstuk III. 
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HOOFSTUK VI 

SLOT 8 ES KOU ING. E 

1.0 OORSIG VAN PLAASLIKE BESTUUR IN SUID-AFRIKA 

Die huidige stelsel van plaaslike bestuur in Suid-Afrika het in sy ko

loniale verlede beslag gekry onder sowel Hollandse en Britse invloed en 

die gronde waarop die bestaansreg van plaaslike owerhede gefundeer kan 

Word, is tweerlei van aard, te wete, die skepping van geleenthede vir 

□penbare deelname aan die plaaslike besluitnemingsprosesse en daarmee

gep2.ardgaande plaaslike outonomie (burgerlike oorwegings) en die bevor

dering en verwesenliking van doeltreffende owerheidsdienslewering (nut

tigheidsoorwegings). · 

Met die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika is dit grondwetlik 

neergelt dat die vier nuutgeskepte provinsiale owerhede beheer □or plaas

like bestuur binne die onderskeie pr □vinsies sal uitoefen. Die resul

taat hiervan was dat elke provinsiale raad ordonnansies aangeneem het' 

waarvolgens die soorte, instelling, sarnestelling, organisatoriese struk

tuur, finansiering en funksies en bevoegdhede van plaaslike owerhede 

in hul regsgebiede statut~r vasgel@ is. Met die totstandkoming van 

die Republiek van Suid-Afrika in 1961, is die beheer □ or plaaslike·be

stuur d~ur die provinsiale· owerhede opnuut herbevestig kragtens bepa

lings in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1961, vervat. 

As gevolg van die feit dat Suid-Afrika sedert 1910 •n uniale staatsvorm 

het en die Parlement met soewereine wetgewende bevoegdhede beklee is, 

kan hierdie instelling oak □ or plaaslike bestuursaangeleenthede wetge

wing aanneem. Met die verloop van tyd het die Parlement dan oak dii 

soewereiniteit bevestig deur die aann~me van wetgewing waarvolgens be

paalde funksies·aan plaaslike owerhede toegeken en opgedra is wat op 

'n agentskapsgrondslag deur die owerhede uitgevoer moet word en deur 

die uitvaardiging van wetgewing om eiesoortige plaaslike bestuursin

stellings en -reelings vir bepaalde bevolkingsgroepe, uitgesonderd die 

Blanke bevolkingsgroep 1 daar te stel. 

Die beheer van plaaslike bestuur deur die onderskeie provinsiale ower

hede het tot gevolg dat daar benewens ooreenkomste ook bepaalde verskil

le bestaan in die stelsel van plaaslike bestu~r soos in die verskillende 
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provinsies toegepas. 1) Plaaslike owerhede is kragtens die bepalings 

van parlementswette eh provinsiale ordonnansies verantwoordelik vir die • 
' lewering van 'n omvattende verskeidenheid van owerheidsdienste van so-

wel 'n plaaslike as van 'n landswye of nasi□nale aard aan alle persone, 

ongeag bevolkingsgroep, wat in hul regsgebiede gevestig is. 

Openbare deelname aan die besluitnemingsproses van plaaslike ow~rhede, 

hetsy deur middel van die uitoefening van stemreg of op die vlak van 

verteenwoordiging is egter, op 'n enkele uitsondering na, 2) op die hui

dige tydstip beperk tot die Blanke bevolkingsgroep. Hierdie verskynsel 

is deels histories in die sin dat Kleurlinge in bepaalde provinsies 

soos in die Transvaal en die Oranje-Vrystaat nag nooit vir deelname 

kwalifiseer het nie en deels as gevolg van die regeringsbeleid van af

sonderlike maar parallelle ontwikkeling waarkragtens 'n staatkundige 

ontwikkelingspatroon vir die Kleurlingbevolkingsgroep sedert die ses

tigerjare ontplo□ i is. 

In teenstelling met die omstandighede in die Transvaal en die Oranje

Vrystaat kon Kleurlingpersone in die Kaapprovinsie tot aan die begin 

van 1972 op dieselfde grondslag as Blankes stemreg verwerf vir munisi

pale- en afdelingsraadsverkiesings en kon hulle oak, onderw□rpe aan die 

neergelegde kwalifikasies as munisipale- of afdelingsraadslede gen□mi

neer en verkies word. 3) In Natal is oak tot 1956 geen onderskeid ~ussen 

Blanke- en Kleurlingpersone getref nie en kon Kleurlingpersone oak, □n

derworpe aan die neergelegde kwalifikasies, stemreg vir munisipale ver

kiesings verwerf. 

Opsommenderwys blyk dit dus dat die Kleurlingbevclkingsgroep in die 

Kaapprovinsie, waar die grootste persentasie van die groep gevestig is, 

tot aan die begin van 1972 direkte deelname aan die plaaslike besluitne

mingspr□ ses van plaaslike owerhede kon verkry. Sedert 1972 egter is die 

1) Kyk par. 3.2.2, hoofstuk II vir die verskillende fe~lings getref in 
die vier pr□ vinsies met betrekking tot landelike en buitestedelike 
plaaslike □werhede. 

2} Kyk par. 3.4, hoofstuk II vir 'n uiteensetting van die voorwaa~des 
waarvolgens bepaalde Kleurlingpersone nog steeds in die Kaapprovin
sie ten opsigte van sowel munisipale- as afdelingsraadsverkiesings 
hul stemreg kon bly behou. 

. r 

3) Vir 'n uiteensetting van die aantal Kleurlingpersone wat volgens 
die reeling tot munisipale- en afdelingsraadslede verkies is, 
kyk par. 3.4, hoofstuk II. 
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deelname van Kleurlingpersone selektief in ooreenstemming met die ont

plooiing van 'n staatkundige ontwikkelingspatroon wat oak vroe~re reel

ings op die plaaslike bestuursvlak ingesluit het, ontneem. 

2.0 STAATKUNDIGE ONTWIKKELINGE VIR DIE KLEURLINGBEVOLKINGSGRDEP 

Die plaaslike bestuursreelings wat sedert die vroee sestigerjare vir 

die Kleurlingbevolkingsgroep kragtens statut~re maatreels nee~gel& en 

ontplooi i~, vorm 'n integrale deel van 'n st5atkundige ontwikkelings- _ 

patroon vir di~ bevolkingsgroep wat kragtens regeringsbeleid ontwikkel 

is. 

In ooreenstemming met die beleid is, benewens eiesoortige plaaslike be

stuursinstellings soos raadplegende- en bestuurskomitees1) in Kleur

linggroepsgebiede, en advies- en bestuursrade in ornskrewe landelike 

Kleurlingegebiede, voorsiening gernaak vir die instelling van 'n Ver

teenwoordigende Kleurlingraad om die verteenwoordiging, beheer en self

bestuur van die landswye belange van die Kleurlingbevolking op wetge

wende, uitvoerende en raadplegende vlak te b2hartig asook vir 'n Uit

voerende Bestuur van die Verteenwoordigende Kleurlingraad, en 'n Ad

ministrasie van Kleurlingsake om as die administratiewe orgaan van die 

Verteenwoordigende Kleurlingraad op te tree. 

Die voornoemde instellings en organe is die manifestasie van die ampte

like beleid dat die Kleurlingbevolkingsgroep op staatkundige vlak moet 

ontwikkel en dat die Kleurlinge selfbeskikking moet verkry ten opsigte 

van aangeleenthede wat binne die Kleurlingbelangeterrein ressorteer 

deur bemiddeling van die Verteenwoordigende Kleurlingraad, die Uitvoer

ende Bestuur en die Administrasie van Kleurlingsake. Ten opsigte van 

aangeleenthede wat Blankes en Kleurlinge gesamentlik raak, dit wil s& 

op die gemeenskaplike belangeterrein, sal die Parlement en die Regering 

van die Republiek beheer uitoefen met inspraak □or sodanige aangeleent

hede aan Kleurlinge deur bemiddeling van die Kabinetsraad. 2) 

1) Enige verwysing na bestuurskomitees sluit oak, tensy anders ver
meld, die buurtsakekomitees van Natal in. 

2) Verslag van die Theron-kommissie, par. 16.48. 
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Wat plaaslike bestuur betref, is die Verteenwoordigende Kleurlingraad 

beklee met wetgewende~ en daarmeegepaardgaande uitv□ erende bevoegdhede 

in soverre dit Kleurlingpersone aangaan. Die wetgewende bevoegdheid 

van die Verteenwoordigende Kleurlingraad ten opsigte van plaaslike be

stuur verleen aan hierdie instelling konkurrente bevoegdhede met die 

onderskeie pr□vinsiale rade wat grondwetlik beheer □ or plaaslike be

stuur in Suid-Afrika uit□ efen. 

Die instellings op plaaslike bestuursvlak (raadplegende- en bestuurs

komitees in Kleurlinggroepsgebiede en advies- en bestuursrade) is daar

op gerig om aan die Kleurlingbevolking deelname en verteenwoordiging 

te gee op plaaslike bestuursvlak □ or aangeleenthede wat hulle raak. 

Benewens die voorgemelde is raadplegende- en bestuurskomitees in Kleur

linggroepsgebiede welke groepsgebiede binne die regsgebied van 'n 

plaaslike owerheid gelee moet wees, daarop gerig om: 

die Kleurlinggemeenskap op 'n ge!nstitusionaliseerde grondslag in 'n 

adviserende en raadplegende hoedanigheid te betrek by die besluitne

mingspr□sesse van plaaslike owerhede □ or aangeleenthede waarby hul

le as 'n gemeenskap, in die gebied waar hulle gevestig is, belang , 

het; en 

om deur middel van die stelsel van komitees 'n geleidelike ontvoog

dingsproses te ontplooi wat in die instelling van selfstandige 

plaaslike owerhede sal kulmineer. 

'n Kleurlinggroepsgebied met 'n raadplegende-, bestuurs- of buurtsake

komitee word steeds aa integrale deel van die re~sgebied van die plaas

like owerheid, waarbinne dit gelee is, regeer en administreer. Voordat 

die raad van die plaaslike owerheid egter tot 'n besluit kan kom □or 

'n aangeleentheid wat die inwoners en die gebied raak, waarvoor 'n 

komitee ingestel is, moet die raad die komitee daaroor raadpleeg. · Aan 

die een kant word die verteenwoordigers van die Kleurlinggemeenskap dus 

die geleentheid gegun om advies te gee en standpunt in te neem oar aan

geleenthede waarby hulle belang het, en aan die ander kant, word van die 

raad van die plaaslike owerheid by wie die finale besluitnemingspreroga

tief berus, verwag om horn van die standpunt van die komitee vir .die 

gebied te vergewis alvorens tot 'n b~sluit geraak word. 

'--::)'n Bestuurs- en buurtsakekomitee kan vervang en opgevolg word deur 'n 
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selfstandige plaaslike owerheid, op welke tydstip die Kleurlinggemeen

skap van die groepsgebi ed, ti1aarvoor di t ingestel is, beheer oar. plaas

like bestuursaangeleenthede binne hul regsgebied verkry. 

Die grondslag vir tiie stelsel van komitees en plaaslike bestuursontwik

keling in groepsgebiede is opgeneem in die geldende groepsgebiedewetge

wing en is op die huidige tydstip saam~evat in die Wet op Groepsgebiede, 

1966. Die instelling, samestelling en bevoegdhede van raadpl~gende

bestuurs- en buurtsakekomitees1) in die onderskeie provinsies is saem

gevat in provinsiale ordonnansies en -regulasies uitgevaardig kragtens -

groepsgebiedewetgewing. Kragtens die relevante provinsiale ordonnansies 

berus die instelling van komi tees by die Administrateurs van die vi·er 

provinsies en is die samestelling en bev□ egdhede van komitees oak deur 

die Administrateur bepaal :en neergel~ in provinsiale regulasies. In 

die praktyk en as uitvloeisel van die regeringsbeleid het die Administra- · -

teurs die bevoegdhede aan hulle verleen om komitees in te stel asook be

paalde ander uitvoerende bevoegdhede met betrekking tot komitees, gede

legeer aan die Uitvoerende 8estuur van die Verteenwoordigende Kleurling
raad.2) 

Die skepping van 'n selfstandige plaaslike owerheid vir 'n Kleurling

groepsgebied met 'n bestuurskomitee of buurtsakekomitee in Natal, berus 

by die onderskeie Administrateurs wat in opdrag van die Minister van 

Kleurling-, Rehoboth- en Namabetrekkinge handel nadat 'n komitee van on

dersoek, in opdrag van die Minister, die wenslikheid ~an die instelling 

van 'n plaaslike owerheid nndersoek, en daaroor aan die Minister ver

slag gedoen het. 3) A~.hoew:el 'n komitee van ondersoek gedurende die loop 

van 1976 deur die Minist·er aangewys is, 4) was daar aan die einde van 

1976 nog geen selfstandige plaaslike awerheid vir die Kleurlingbevolkings

groep ingestel wat vanuit .die bestuurskomiteestelsel ontwikkel het nie. 

Volgens regeringstandpunt sal selfstandige plaaslike owerhede in Kleur

linggroepsgebiede op 'n geselekteerde grondslag ingestel word, sal die 

plaaslike bestuurstelsel by die aanvang op die grondslag van die reeds 

1) Kyk in die verband par. 2.1 tot 2.4, hoofstu~ III en die gegewens 
vervat in tabelle 6 en 9. 

2) Kyk tabelle 8 en 11 vir •n ui teensetti.ng van die gedelegeerde be-
voegdhede. 

3) Kyk art. 29 van die Wet op Groe;esgebiede, 1966. 

4) Kyk par. LO, hoofstuk IV. 
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bestaande patroon van "Blanke" plaaslike owerhede uitgebou word en sal 

die plaaslike owerhede geleidelik onder die beheer van die Verteenwoor

digende Kleurlingraad geplaas word ter verwesenliking van die beleid 

dat Kleurlinge selfbeskikking moet verkry ten opsigte van aangeleenthede 

wat binne die Kl~urlingbelangeterrein ressorteer. 

Wat omskrewe landelike Kleurlinggebiede betref, word voorsiening gemaak 

dat die Staatspresident kragtens die bepalings van die Wet op Landelike 

Kleurlinggebiede, 1963, bepaalde gebiede by proklamasie vir okkupasie 

en besit deur Kleurlinge kan v□orbehou. In sodanige gebiede kan of ad

viesrade of bestuursrade ingestel word. In die geval waar 'n advies

raad ingestel is, moet die raad die Minister van Kleurling-, Rehoboth

en Namabetrekkinge van advies dien in verband met aangeleenthede rakende 

die raadsgebied. 'n Bestuursraad bestaan uit •n bepaalde getal verkose 

en benoemde Kleurlinglede, is beklee met regspersoonlikheid en ontleen 

hulle bevoegdhede en werksaamhede, wat ~an 'n plaaslike bestuurs- en 

landboukundige aard is, kragtens bepalings vervat in die genoemde Wet 

op Landelike Kleurlingebiede, 1963. 1) Bepaalde bevoegdhede wat die 

Minister van Kleurling-, Rehoboth- en Namabetrekkinge kragtens voornoem

de wet uitoefen is, ter verwesenliking van regeringsbeleid, aan die Uit

voerende Bestuur van die Verteenwoordigende Kleurlingraad gedelegeer. 2) 

Uit die voorgaande blyk dat die grondslag van die plaaslike bestuurstel

sel vir die Kleurlingbevolkingsgroep, volgens die huidige bedeling, ge

baseer is op die ontwikkeling ,en daarstelling van plaaslike bestuursin

stell ings in en vir gebiede wat kragtens wetgewing afgebaken is vi~ 

okkupasie deur Kleurlingpersone. 

3.0 PLAASLIKE BESTUURSONTWIKKELING VIR DIE KLEURLINGBEVOLKINGSGROEP3) 

3.1 Oorsig van uitvoering en toepassing 

Die instelling van raadplegende- en bestuurskomitees het gedurende 1964 

1) Vir 'n uiteensetting van die samestelling en werksaamhede van advies
en bestuursrade, kyk par. 3.1-en 3.2, hoofstuk III. 

2) Loe. cit. 
3) In die rubrieke wat hierop volg sal, tensy anders vermeld, slegs ver

wys word na plaaslike bestuursontwikkeling vir die Kleurlingbevolkings
groep in gebiede anders as omskrewe landelike Kleurlinggebiede. Daar 
word dus volstaan by die uiteensetting van die knelpunte en moontlike 
ohtwikkelingspatrone in omskrewe landelike Kleurlinggebiede soos aan
getoan in par. 3.3, hoofstuk III en par. 6.2, hoofstuk V. 
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'n aanvang geneem. Aanvanklik is raadplegende komitees in die Kaappro

vinsie, die Transvaal en die 0ranje-Vrystaat ingestel~ In ooreenstem

ming met die ontwikkelingspatroan is die raadplegende komitees met die 

verloop van tyd in bestuurskomitees omskep. Hiervolger:i-s./is alle raad-
~ 

plegende komi tees wat in die Kaapprovinsie ingest-el was, gedurende 1973 

ir:, bestuurskomitees omskep terwyl dieselfde prosedure gedurende 1976 

in die Transvaal en die 0ranje-\lrystaat gev□lg is. 

Aan die einde van 1976 was die posisie dat daar in totaal 123 bestuurs

komitees ~n vier buurtsakekomitees in Kleurlinggroepsgebiede binne die -

regsgebiede van stedelike plaaslike owerhede (munisipaliteite) ingestel 

was. Hierbenewens was daar oak nege bestuurskomitees binne die regs

gebiede van afdelingsrade in die Kaapprovinsie en een bestuurskomitee 

binne die regsgebied van die Transvaalse Raad vir die 0ntwikkeling van 

Buitestedelike Gebiede ingestel. 

Terwyl daar gedurende 1970 in totaal 426 stedelike plaaslike owerhede 

met Kleurlinginwoners was, was daar aan die einde·van 1976 in slegs 127 

van hierdie plaaslike owe~hede kamitees ingestel.l) Dit blyk verder 

dat die komiteestelsel veral in die stedelike plaasiike owerhede met 

'n relatief klein Kleurlinginw□nertal nag nie noemenswaardig ontplo□ i 

is nie. In die verband is dit insiggewend om daarop te let dat daar 

in die 287 stedelike plaaslike owerhede met 'n Kleurlinginwonertal met 

tussen 1 en 1 000 inwoners· slegs 15 komitees (5,2 persent) aan die ein

de van 1976 ingestel was. 2) Hierteenoor is in alle stedelik~ plaaslike 

owerhede met 'n Kleurlinginwonertal van meer as 6 000 inwoners reeds 

komitees ingestel. 

Uit die gegewens hierb□ aangehaal, blyk dit dat die instelling van ko

mitees in Kleurlinggroepsgebiede oar die afgelope twaalf jaar, uiters 

langsaam ui tgevoer is. Soos aangetoon sal word3) kan daar vers keie 

redes aangevoer·word vir die felt dat vir •n groat getal Kleurlingge-

meenskappe woonagtig binne die regsgebiede van stedelike plaaslike ower

hede nag geen komitees ingestel is nie. Die feit is dat daar aan die 

einde van 1976 in totaal 299 stedelike plaaslike owerhede was met Kleur-

1) Kyk tabel 12. 

2) Loe. cit. 

3) Kyk par. 3.2.1 van hierdie hoofstuk. 
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linginwoners waar nag geen komitees ingestel is nie. 

Soos reeds aangetoon, is die skepping van 'n selfstandige plaaslike ower

heid die finale stadium in die trapsgewyse ontvoogdings- en nntwikkel

ingsproses op plaaslike bestuursgebied. Die finale stap kon tot nag 

toe nie verwesenlik word nie en soos aangetoon sal word, 1) is daar ver

skeie knelpunte wat so 'n ontwikkeling kniehalter. 

3.2 Vraagstukke 

3.2.1 Oorsig van knelpunte 

Die vernaamste knelpunte ondervind in die uitvoering en toepassing van 

die komiteestelsel vir die Kleurlingbevolkingsgroep in groepsgebiede 

is die volgende, te wete: 

die instelling van komitees is op 'n uiters langsame wyse uitgevoer 

weens die vraagstuk van verdeelde oorhoofse beheer □or hierdie in

stellings tussen die Verteenwoordigende Kleurlingraad en sy Ad

ministrasie van Kleurlingsake aan die een kant en die onderskeie 

provinsiale owerhede aan die ander kant en weens die Feit dat komi

tees ~lleenlik ingestel kan word in g~biede wat ieeds as Kleurling

groepsgebiede kragtens die bepalings vervat in die Wet op Groepsge

biede, 1966, afgebaken is; 

die gebrekkige aktivering van die k□miteestelsel as gevolg van die 

felt dat die Administrasie van Kleurlingsake wat veronderstel was 

om hierdie funksie te vervul nie met die nodi~e ~evoegdheid daartoe • -r•"'::--=---=--~ 
toegerus was nie, terwyl die provinsiale owerhede wat wel □ or die 

bevoegdheid beskik het om die aktiveringsrol te vervul, nie daad

werklik op ~ie uitoefening van die rol ingestel was nie; 

die komitees is nie-essensi~le instellings in die opsig dBt die 

daaglikse plaaslike bestuurshandelinge en -werksaamhede in 

en ten opsigte van 'n Kleurlinggroepsgebied uitgevoer kan word 

deur _die plaaslike owerheid wat jurisdiksie □or so 'n g·ebied ui t

oefen, sander dat daar noodwendig 1 n komitee hoef ingestel te wees; 

alhoewel alle komitees oar omskrewe aangeleenthede deur die raad van 

1) Kyk par. 3.2.1 van hierdie hoofstuk. 
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die plaaslike awerheid geraadpleeg moet word alvorens tot enige b2-

sluit gekom ward, het die komitees geen direkte deelname in die 

plaaslike besluitnemingsproses nie en berus die finale besluitne

mingsprerogatief by die raad; 

die bevoegdhede van komitees, saos statuter neergele, is adviserend 

en raadplegend van aard (met uitsondering van bepaalde addisianele 

bevoegdhede wat aan bestuurskomitees in Transvaal en buurtsakekomi

tees in Natal gedelegeer kan wordl) en die komitees beskik nie □or 
betekenisvolle regulerende, besluitnemende of uitvoerende bevoegdhe

de nie alh□ ewel 'n raad op informele wyse die bevoegdhede van 'n 

komitee sou kon uitbrei deur die aanbevelings van tiie komitee oar 

bepaalde aangeleenthede te aanvaar en as raadsbesluit te bekragtig; 

komitees kan geen ber□ ep op die sentrale owerheid en/of provinsiale 

owerhede doen □or aangeleenthede waar daar nie eenstemmigheid tussen 

'n komitee en die beherende plaaslike owerheid bereik kan word nie 

of in die gevalle waar •n komitee □ntevrede voel □ or 'n bes~uit of 

handeling van die plaaslike owerheid wat die Kleurlinggebied raak; 

die gebrek aan entoesiasme en steun vir die komiteestelsel wat ge

grond is op beginselb~sware teen die stelsel as verlengstuk van die 

beleid van afsonderlike ontwikkeling en die gevoel dat die stelsel 

nie prakties uitvoerbaar is nie; 

die beperkte adviserende aaid van die bev□ egdhede van komitees wat 

die suksesvolle funksionering van die komiteestelsel tot 'n grdot 

mate afhanklik maak van die aanwesigheid van welwillendheid in die 

onderlinge en wedersydse verhouding tussen di~ komitees en die be

herende plaaslike owerhed~, .in die afwesigheid waarvan die stelsel 

ernstig gekortwiek word en hoogstens proforma kan funksionee~; en 

die gebrek aan rlie nodige kundigheid by 'n groat aantal komiteelede 

wat volgens alle aanduidings, 'n belemmerende effek op die sukses

volle funksionering van die komiteestelsel het. 

Die gevolgtrekking waartoe geraak word, inagnemende die voorgemelde 

knelpunte, is dat die komiteestelsel wat as voorspel moet dien tot die 

instelling van selfstandige plaaslike owerhede in Kleurlinggroepsgebiede,· 

1) . Kyk punt 7.3, tabel 9. 
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in sy huidige opset, nie aan die verwagtings gekoester, voldoen nie. 

Alhoewel die knelpunte ondervind in die toepassing en uitvoering van 

die komiteestelsel bepaalde implikasies inhou, is die komitees slegs 'n 

voorbereidingsfase tot die instelling van selfstandige plaaslike ower

hede vir die Kleurlingbevolkingsgroep. Dit blyk nodig te wees om vroeg

tydig oorweging te skenk aan die knelpunte wat nou reeds identifiseer

baar is en wat ondervind sal word by die instelling van selfstandige 

plaaslike owerhede. Die belangrikste kne~punte in die verband wat oak 

as die determinante van verdere plaaslike bestuurs□ntwikkeling beskou 

kan word, is die volgende: 

1) 

2) 

die rol van die Verteenwoordigende Kleurlingraad onder wie se beheer 

selfstandige Kleurling-plaaslike owerhede, volgens regeringstand

punt, sal resso~teer, gesien in die lig van die feit dat die raad 

se wetgewende bev□egdhede oar plaaslike bestuur, beperk is in saver

re dat dit slegs betrekking het op Kleurlingpersone en welke wetge

wende bevoegdhedS konkurrent is met di~ verleeri aan die onderskeie 

provinsiale owerhede kragtens bepalings vervat in die Grondwet van 

die Republiek van Suid-Afrika, 1961; 

dis verspreiding- en vestigingspatr□□n van die Kleurlingbevolkings

groep en veral die feit dat 'n groat aantal dorpe 'n relatief klein 

Kleurlinginwonertal het1) welke feit 'n vraagteken plaas agter die 

praktiese uitvoerbaarheid v~n die instelling van plaaslike owerhede 

in sodanige dorpe indien be□ordeel vanuit 'n nuttigheid- of d□ eltref

fendheidsoogpunt; 

die geografiese en jurisdiksionele fragment2sie van Kleurlingw□ on

gebiede in veral die metropolitaanse gebied van Grater Kaapstad 

waar sowat 38,4 persent van die totale Kleurlingbevolking gevestig 
is; 2) 

die ligging van Kleurlinggroepsgebiede as integrale dele van die 

regsgebie!de van plaaslike owerhede as gevblg waarvan die gebiede, op 

die huidige tydstip, van die benodigde munisipale- en gemeenskaps-

Kyk tabel 14. 
Hierdie gebied behels die landdrosdistrikte van Kaapstad, Simon
stad, Wynberg, Bellville, Malmesbury, Paarl, Wellington, Stellen
bosch, Strand en Somerset-Wes. Kyk oak kaart 1, p. 200. 
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dienste en -fasiliteite voorsien word deur die plaaslike owerhede 

onder wie se jurisdiksie die ~ebiede ressorteer; 

die beperkte finansieringspotensiaal van die Kleurlingbevolkings

groep gemeet aan hulle eiendomsbelastingbydrae welke belastingbron, 

op die huidige tydstip, die belangrikste enkEle belastingbron van 

plaaslike owerhede in Suid-Afrika is; 1) en 

die beperkte mannekragpotensiaal van die Kleurlingbevolkingsgroep 

gemeet aan die getal Kleurlingwerknemers in diens van plaaslike 

owerhede in ho~r betrekkings. 2) 

Uit die voorgemelde is dit duidelik dat die instelling van selfstandige 

plaaslike owerhede as finale stadium in die ontwikkelingsproses van 

Kleurling-plaaslike bestuur in groepsgebiede bepaalde knelpunte open

baar. Die implikasies hiervan sal in berekening gebring moet wo~d by 

enige verdere ontwikkelinge. 

3.2.2 Implikasies 

Met inagneming van die voorgemelde knelpunte het die voortgesette ont

wikkeling van plaaslike bestuur vir Kleurlinge in groepsgebiede geves

tig, volgens die huidige bedeling, verskeie belangrike implikasies. Wat 

die bestuurskomiteestelsel betref, sal daadwerklike aandag geskenk moet 

word aan: 

die uitoefening van oorhaofse beheer oar komitees deur middel van 

bevredigende maatrc§ls; 

die aktivering van die komiteestelsel deur bemiddeling van die loka

lisering van~die aktiveringsfunksie by 'n instansie wat spesifiek· 

daarv□ or verantwoordelik is; 

die uitbreiding van die bevoegdhede van komitees deur middel van 

die toekenning van besondere funksies en verantwoordelikhede met be

trekking tot die gebiede waarvo □r hulle ingestel is; 

die verlening van grater en b~tekenisvolle deelname aan komitees in· 

.1) Kyk par. 3.3, hoofstuk IV. 

2) Kyk par. 3~4.2, hoofstuk IV. 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



225 

die plaaslike besluitnemingsprosesse in soverre dit aangeleenthede 

aangaan wat betrekking het op Kleurlinggebiede en -persone; en 

die daarstelling van bevredigende opleidingsgeleenthede en -geriewe 

in plaaslike bestuursaangeleenthede aan die lede van die komitees. 

Die bestuurskomiteestelsel sal, volgens alle aanduidings, alleenlik 

lewensvaatbaar gemaak kan word indien die aanpassings, soos hierbo aan

gehaal, aangebring word. Indien die aanpassings egter nie oak gepaard

gaan met entoesiasrne en steun vir die stelsel en die aanwesigheid van 

welwillendheid. in die onderlinge en wedersydse verhoudings tussen die 

komitees en die beherende plaaslike owerhede, is dit ernstig te betwy

fel of die komiteestelsel met sukses toegepas en ontpl□oi sal kan word. 

'n Houdingsverandering teenoor die korniteestelsel blyk dus net so es

sensieel te wees as enige □rganisatoriese en institusionele aanpassings. 

Wat die skepping van selfstandige plaaslike owerhede betref, sal bene

wens die aspek van odrhoofse beheer oar die instellings, soos gemeld 

ten opsigte van die bestuurskomiteestelsel, oak aan die volgende aspekte 

aandag gegee moet word: 

die praktiese uitvoerbaarheid van die ~kepping van selfstan~ige 

plaaslike owerhede inagnemende die feit dat 'n groat getal plaaslike 

owerhede elk 'n relatief klein Kleurlinginwonertal het waar selfs 

nag geen bestuurskomitees ingestel is nie; 

die konsolidasie van Kleurlingwo□ngebiede in veral die Grater Kaap

stad metropolitaantie gebied ten einde die bestaande geografiese en 

ju~isdiksionele fr~gmentasie uit te skakel; 

die allokasie van toereikende addisionele inkomstebronne inagnemende 

die huidige beperkte finansieringspotensiaal van Kleurlinggroepsge

biede; en 

die daarstelling van opleidingsgeriewe en -geleenthede vir sowel 

Kleurlingwerknemers as -verteenwoordigers en die grater en meer ge

redelike indiensneming en benutting van Kleurlingwerknemers deur 

plaaslike owerhede veral in ho~r betrekkings. 

Opsommenderwys blyk dit dat 1 n voortsetting van die huidige plaaslike 

bestuursontwikkelingspatroon in Kleurllnggroepsgebiede bepaalde institu-
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sionele en organisatoriese aanpassings en veranderings verg om die 

stelsel lewensvatbaar te maak. 

3.3 Vooruitsigte 
I 

. 1) 
. Soos vroe~r aangetoon, kan die volgende bree ontwikkelingsmoontlikhe-
1 

de vir Kleurling-plaaslike bestuur geYdentifiseer word, te wete! ., 

die inskakeling van Kleurlinggemeenska~pe by bestaande "Blanke" 

plaaslike owerhede; 

die behoud van die bestuurskomiteestelsel op 'n aangepaste en ver

beterde grondslag; en 

die skepping van selfstandige plaaslike owerhede. 

Die alternatiewe patrone waarvolgens voorgemelde ontwikkelingsmoontlik

hede ontplooi sou kon word, is soos volg: 

Eerste alternatief 

Die inskakeling2) van alle Kleurlinggemeenskappe by die bestaande plaas- -

like owerhede in wie se regsgebiede hulle gevestig is, hetsy in groeps

gebiede of buite groepsgebiede. 

Tweede alternatief 

Die instelling van selfstandige plaaslike owerhede in bepaalde Kleur

linggroepsgebiede met die inskakeling van alle ander Kleurlinggemeen

skeppe by die bestaande plaaslike owerhede in wie se regsgebiede hulle 

gevestig is, hetsy gevestig in gr□epsgebiede of buite grciepsgebiede. 

Derde alternatief 

Die instelling van selfstandige plaaslike owerhede in bepaalde Kleur

linggroepsgebiede, die instelling en behoud van bestuurskomitees in en 

1) Kyk pat. 2.0, hoofstuk V. 

2) Met inskakeling word hier verwys na die verwerwing van stemreg 
op plaaslike.vlak en die moontlikheid om as raadslede verkies te 
word. 
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vir Kleurlinggroepsgebiede wat nie die potensiaal het vir plaaslike 

owerheidstatus nie en die inskakeling van Kleurlinggemeenskappe, geves

tig buite graepsgebiede, by bestaande plaaslike owerh~de in wie se 

regsgebiede hulle gevestig is. 

Vierde alternatief 

Die instelling van selfstandige plaaslike owerhede in alle Kleurling

groepsgebiede met die inskakeling van alle Kleurlinggemeenskappe, ge

vestig buite groepsgebiede, by bestaande plaaslike owerhede. • 

3.3.1 Eerste alternatief 

Die eerste alternatief, naamlik die inskakeling van alle Kleurlingge

meenskappe by die plaaslike owerhede in wie se regsgebiede hulle geves

tig is, is 'n ontwikkeling wat lynreg in teenstelling staan met die 

plaaslike bestuursre~lings wat oar die afgelope tyd vir die Kleurling

bevolkingsgroep getref is, aangesien dit nie voorsiening maak vir die 

behoud van die bestuurskomiteestelsel of die skepping van selfstandige 

Kleurling-plaaslike owerhede nie. In die Kaappr □Vinsie sou die inska

keling van alle Kleurlinggemeenskappe met verwerwing van stemreg en 

die bevoegdheid om kandidate te atel en te verkies tot gevolg h@ dat 

teruggekeer word na die posisie wat tot 1972 geheers het. 

Soos vroe~r aangetoon, sou die inskakeling van Kleurliriggemeenskappe 

volgens die grondslag van ·geme,enskapsgerigte deelname en verteenwoor

diging oorweeg kon word.1) Gemeenskapsgerigte verteenwoordiging en 

deelname sou daarop gerig wees om aan sowel die Blanke:- as die Kleur

lingingesetenes, onderworpe aan bepaalde kwalifikasies, plaaslike 

stemreg toe te ken en aan die Blanke- en die Kleurlinggemeenskappe 'n 

bepaalde getal raadslede toe te ken wat vanuit en deur elke gemeenskap 

verkies moet word. 1 n Raad van 'n plaaslike owerheid sou dan, afhang

ende van die Blanke- en Kleurlingingesetenegetal, uit 'n bepaalde getal 

Blanke- en Kleurlingraadslede bestaan. 

Die inskakeling van alle Kleurlinggemeenskappe by plaaslike owerhede 

op 'n gemeenskapsgerigte grondslag as 'n moontli1<e plaaslike bestuurs

ontwikkelingspatroon sou daartne lei dat die beginsel van her-inskakel

ing op die ander owerheidsvlakke oak in oorweging geneem sal moet word 

en sal □ok tot gevolg h& dat 'n heroorweging van die rol van die Ver

teenwoordigende Kl2urlingraad, die Ui tvoerende Bestuur van die Verteeri-

1) Kyk par. 3.3.2, hoofstuk V. 
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woordigende Kleurlingraad en die Administrasie van Kleurlingsake, met 

betrekking tot plaaslike bestuur, sal moet plaasvind •. In die geval 

waar her-inskakeling op die ander owerheidsvlakke ook deurgevoer word, 

sal die funksies en bevoegdhede van die genoemde Kleurlinginstellings, 

met betrekking tot plaaslike bestuur, volgens alle aanduidings, verval. 

Uit beide 'n burgerlike- en nuttigheidsoogpunt beoordeel, het die in

skakeling van Kleurlinggemeenskappe by plaaslike owerhede bepaalde in

herente voordele. Dit bied aan Kleurlinggemeenskappe direkte deeln3me 

aan die plaaslike besluitnemingsproses wat vanaf burgerlike oogpunt be-· 

langrik is en skep terselfdertyd 'n plaaslike bestuurstelsel met die 

nuttigheidsvoordele dat dit minder gekompliseerd en gefragmenteerd is 

as enige van die ander alternatiewes. 

Die grootste enkele vraagstuk verbonde aan die inskakeling van Kleur~ 

linggemeenskappe by plaaslike owerhede op 'n gemeenskapsgerigte grand-

slag is die politieke aard daarvan in die opsig dat daardeur weer eens 

terugbeweeg word na 'n bedeling waar gesamentlik deur Blankes-en Kleur

linge in een besluitnemingsliggaam besluite geneem en beslissings ge-

vel moet word oar aangeleenthede wat moontlik net een va1n die bevolkings

groepe se belange raak. Die geldigheid van hierdie argument is nie te 

betwyfel nie en daarom sou met inskakeling 'n stap verder gegaan kon 

word ten einde die vraagstuk te bowe te kom. Oorweging sou daaraan ge~ 

skenk kon ward om inskakeling so te rig dat sawel die Blankes as die 

Kleurlinge op die plaaslike vlak gemeenskapsrade verkies. Elke gemeen

skapsraad is verteenw□ordigend van en verkies uit die gemeenskap wat 

hy moet dien en word statut~r beklee met bev□egdhede wat betrekking 

het op di~'belangeterrein van die besondere bevolkingsgroep waarvo□r 

dit ingestel is. Wat die gemeenskaplike belangeterrein betref, kan 

inspraak aan die verskillende bevolkingsgroepe verleen ward deur mid

del 0an plaaslike skakelrade bestaande uit verteenw□ ordigers van die 

□nderskeie gemeenskapsrade. Die beginsel van die instelling van ge

meenskapsradE op plaaslike bestuursvlak sou oak deurgev□ er kon word na 

die ander □werheidsvlakke met die instelling van gemeenskapsrade vir 

die Kleurlingbevolkingsgroep op die provinsiale en sentrale owerheids

vlak om die Kleurlingbelangeterrein op die vlakke te hanteer. 

3.3.2 Tweede alterratief 

Die tweede alternatief gaan van die standpunt uit dat daar in bepaalde 
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Kleurlinggroepsgebiede wel selfstandige plaaslike owerhede ingestel 

sou kon word en dat alle ander Kleurlinggemeenskappe by die bestaande 

"Blanke" plaaslike owerhede ingeskakel word. Implisiet aan hierdie 

alternatief is die feit dat bepaalde kriteria neergel~ word vir die 

instelling van selfstandige plaaslike owerhede en dat nie voortgegaan 

word met die bestuurskomiteestelsel nie. Die instelling van selfstan

dige plaaslike owerhede, ingevolge hierdie voorstel, impliseer die 

deurvoering van die nodige ins ti tusionele en organisatori ese reelings, 

soos vroeer aangetoon, 1) waarv□lgens voorsiening gemaak word vir die 

v□ lgende: 

die afbakening van Plaaslike Owerheidsgebiede bestaande uit alle 

plaaslike owerhede met inbegrip van Kleurling-plaaslike owerhede ten 

einde 'n grondslag te skep waarvolgens finansiele beskikkingsmaat

reels bewerkstellig kan word en die finansiele administrasie van die 

verskillende plaaslike owerhede gere~l en georden kan word; 

die instelling van 'plaaslike skakelradebestaande uit 'n bepaalde 

getal raadslede van elke plaaslike owerheid gelee binne die Plaas

like Owerheidsgebied waarvoor die skakelraad ingestel is en wat be~ 

klee behoort te wees met adviserende en raadplegende bevoegdhede en 

kan dien as 'n besprekingsf□rum met as oogmerk om onderlinge same

werking, skakeling en koardinasie van gemeenskaplike aangeleenthede 

te bewerkstellig en te bevorder; en 

die instelling van 'n Ontwikkelingsraad vir Plaaslike Bestuur in 

elke provinsie op. 'n statutere grondslag en met die bevoegdheid be

klee om aanbevelings te maak met betrekking tot die .instelling van 
c) 

selfstandige plaaslike owerhede, om die □orhoofse leiding te neem 

ten opsigte· van die toepasslng en aktivering van die stelsel van 

Kleurling-plaaslike □werhede, om die koordinasie met betrekking tot 

plaaslike bestuursaangeleenthede tussen die pr □ vinsiale raad en 

die Verteenw□ordigende Kleurlingraad te bewerkstellig, om onders□ ek 

in te stel en aanbevelings te doen betreffende knelpunte en vraag

stukke, en om leiding te neem en aanbevelings te doen met betrekking 

tot die daarstelling van opleidingsgeriewe en -geleenthede vir ver

teenwoordigers en amptenare op plaaslike bestuursvlak met klem op die 

behoeftes van die Kleurlingbevolkingsgroep in die verband. 

1) Kyk par. 5.1, hoofstuk V. 
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Die inskakeling van Kleurlinggemeenskappe, soos aangestip, ten opsigte 

van die tweede alternatiewe patroon behoort op dieselfde grondslag te 

geskied soos aangetoon ten opsigte van die eerste alternatief. 

3.3.3 Derde alternatief 

Die derde alternatief maak voorsiening vir 'n gedifferensieerde ont

wikkelingspatroon, met as grondslag die huidige bestuursreelings vir 
Kleurlinggroepsgebiede en die inskakelinq van Kleurlinggemeenskappe 

gevestig buite groepsgebiede op 'n gemeenskapsgerigte grondslag by be~ 

staande plaaslike owerhede. Die grondslae waarop selfstandige plaas

like owerhede in Kleurlinggroepsgebiede ingestel sou kon wurd is soos 

vroeer aangetoon. 1) Wat die bestuurskomiteestelsel betref, behoort 

voorsiening gemaak te word vir die volgende: 
' 

die instelling van 'n Ontwikkelingsraad vir Plaaslike Bestuur in 

elke provinsie wat aanbevelings doen in verband met die instelling 

van bestuurskomit~es, □□rhoofse leiding in die aktivering van die 

komiteestelsel neem en knelpunte en vraagstukke ondersoek en daaroor 

aanbevelings doen; 

- ,-0ie uitbreiding van die bevoegdhede van bestuurskomitees deur die 

oordrag van spesifieke funksies en verantwoordelikhede; en 

die verbetering van skakelprosedures en -wyses tussen bestuursk□mitees 

en rade van plaaslike owerhede deur middel van die instelling van 
J 

plaaslike skakel~omitees en'die ko5ptering van bestuurskomiteelede op 

,die komitees van plaaslike of munisipale rade. 

Die ontwikkelingspatroan volge~s die derde alternatief verleen erken

ning aan die feit dat inagnemende die verspreidihg- en vestigingspa

tro □ n van die Kleurlingbevolkingsgroep en veral in die lig van die 

groat getal K~eurlinggemeenskappe wat in relatief klein getalle geves

tig is in die regsgebiede van plaaslike owerhede, voorsiening gemaak 

behoort te word vir 'n gedifferensieerde plaaslike bestuursontwikkel

ingspatr□on. Voorts inagnemende die feit dat daar Kleurl~nge is wat 

nie in g~oepsgebiede nie maar wel binne die regsgebiede van plaaslike 

owerhede gevestig is, voorsiening gemaak behoort te word om hierdie 

1) Kyk par. 5.0, hoofstuk V en par. 3.3.2 van hierdie hoofstuk. 
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persone op •n gemeenskapsgerigte grondslag op die plaaslike bestuursvlak 

in te skakel. 

3.3.4 Vierde alternatief 
\ 

Die vierde alternatief is daarop gerig om in alle Kleurlinggroepsgebiede 

selfstandige plaaslike owerhede in te stel met die inskakeling van alle 

Kleurlinggemeenskappe gevestig buite groepsgebiede, by bestaande plaas

like owerhede. In die huidige statutere plaaslike bestuursreelings is · 

so 'n ontwikkeling wel moontlik op voorwaarde dat 'n selfstandige 

plaaslike owerheid slegs ingestel kan word vir 'n Kleurlinggroepsge

bied wat reeds 'n bestuurskomitee het. 

Die wenslikheid en praktiese uitvoerbaarheid van die instelling van 

plaaslike owerhede in alle Kleurlinggroepsgebiede moet oorweeg word aan 

die hand van bepaalde kondisionerende faktore soos die gr □otte van 

Kleurlinggemeenskappe in bepaalde groepsgebiede~ die ontwikkelingsp□ ten

siaal van die gebiede en die finansierings- en rnannekragpotensiaal. Uit 

die beskikbare gegewens en veral beoordeel uit 'n nuttigheidsoogpunt 

blyk dit nie prakties uitvoerbaar te wees om in alle Kleurlinggroepsge

biede selfstandige plaaslike owerhede in te stel nie. Uit 'n burger

like oogpunt beskou, sal die behoud van die bestuurskorniteestelsel op 

'n aangepaste en verbeterde grondslag of die inskakeling van Kleurling

gemeenskappe op 'n gemeenskapsgerigte grondslag, meer daartoe kan bydra 

om 'n sinvolle bedeling daar te stel. 

4.0 GEVOLGTREKKINGS 

Die gevolgtrekkings waartoe geraak word wat betref plaaslike bestuurs

ontwikkeling vir die Kleurlingbev□lkingsgroep, is die volgende: 

(i) Alhoewel Kleurlinggemeenskappe □ or die jare in die regsgebiede 

van plaaslike owerhede gevestig was, deur plaaslike owerhede van 

die nodige gemeenskapsdienste en -geriewe voorsien is en bydraes 

tot die inkomstebronne van plaaslike owerhede gemaak het, was hul-

1e aandeel aan die plaaslike besluitnemingsproses deur middel 

van deelname en verteenwobrdiging betreklik gering of was direkte 

deelname, as gevolg van statutere voorskrifte, geheel en al afwe

sig. 
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(ii) Die eiesoortige plaaslike bestuursreelings wat sedert die ses

tigerjare in Kleurlinggroepsgebiede ontplooi is en wat voorsien

ing maak vir 'n geleidelike ontvoogdingsproses deur middel van 

die instelling van raadplegende- en bestuurskomitees wat deur 

selfstandige plaaslike owerhede opgevolg kan word, het nie aan 

die verwagtings_gekoester, voldoen nie. Die knelpunte en vraag

stukke in die ontplo□iing van die stelsel ondervind, is aan die 

een kant te wyte aan bepaalde institusionele en organisatoriese 

vraagstukke wat alleenlik met aanpassings uit die weg geruim 

sal kan word. Aan die ander kant is dit te wyte aan 'n gebrek 

aan entoesiasme en steun vir die stelsel wat nie slegs bepaalde· 

implikasies inhou vir enige verdere ontwikkelinge op die plaas

like bestuursvlak nie, maar oak ten □psigte van die □ntplooiing 

van die totale staatkundige ontwikkeling volgens die huidige 

beleid van afsonderlike en parallelle ontwikkeling vir die Kleur

lingbevolkingsgroep. 

( iii) 0 ie □ntwikkel ing van plaaslike bestuur vir die Kleurlingbevolk

ingsgroep in die toekoms is verwant aan en afhanklik van die 

staatkundige ontwikkelingspatroon v□ortspruitend uit die politieke 

beleid van die regering-van-die-dag./ In hierdie verband is daar 
,\ 

/ twee basies~_i tg_'!!:19§.R~_moontlik ,/ te wete: 

die inskakeling van alle Kleurlinggemeenskappe by die bestaan

de "Blanke" plaaslike owerhede in wie se regsgebiede hulle ge

vestig is, op 'n gemeenskapsgerigte grondslag; en 

'n voortsetting van die huidige bedeling met and2r woord2 die 

uitbou van die bestuurskomiteestelsel en die instelling van 

Lselfstandige plaaslike owerhede in Kleurlinggr□ epsgebiede. 

(iv) [oie inskakeling van alle Kleurlinggemeenskappe by bestaande plaas

like owerhede~ op 1 n gemeenskapsgerigte grondslag sou die weg 

kon baan vir die instelling van gemeenskapsrade om die belange 

van besondere bevolkingsgroepe op die plaaslike vlak te hanteer:J 

Alhoewel so 'n ontwikkeling 'n aanpassing van die bestaande stel-~ 

sel van plaaslike bestuur tot gevolg sou he, bied dlt oak die 

geleentheid tot inskakeling van ander bevolkingsgroepe soos by

voorbeeld die Indiers en die stedelike Bantoe. Inspraak vir die 

verskillende bevolkingsgroepe ten opsigte van aangeleenthede op 

die gemeenskaplike belangeterrein sou bereik kon word deur die 

instelling van plaaslike skakelrade met adviserende bevoegdhede 
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eri bestaande uit verteenwoordigers van die onderskeie gemeen

skapsrade. 

(v)[Die voortsetting van die huidige plaaslike bestuuisontwikkelings

patroon in Kleurlinggroepsgebiede sal, inagnemende die knelpunte 

en vraagstukke ondervind in die ontplooiing van die stelsel, 

moet gepaardgaan met bepaalde institusionele en organisatoriese 

aanpaseingsJ Inagnemende die vestigingspatroon van die Kleurling

bevolkingsgroep en die beperkte mannekrag- en finansieringspo

tensiaal sal voorsiening gemaak moet word vir 'n gedifferensieer

de ontwikkelingspatroon met die instelling van selfstandige plaas

like owerhede in bepaalde Kleurlinggroepsgebiede, die instelling 

en behoud van bestuurskomitees, op •n aangepaste en verbeterde 

grondslag, in alle ander Kleurlinggroepsgebiede en die inskakel

ing van Kleurlinggemeenskappe gevestig binne die regsgebiede 

van plaaslike owerhede maar buite groepsgebiede. 

(vi) 'n Lewensvatbare en bevredigende plaaslike bestuurstelsel is 'n 

belangrike faset van die staatkundige ontwikkeling van ~ie Kleur

lingbevolkingsgroep. Die daarstelling en ontplooiing van 'n 

lewensvatbare plaaslike bestuurstelsel sal ongetwyfeld vereis 

dat bepaalde institusionele en organisatoriese reelings en aan

passings getre[ sal m□ et word. Die besluit om dit uit te voer 

berus by die p□litieke bewindhebbers terwyl die sukses daarvan 

1 bepaal sal word deur die aanvaarbaarheid van die stelsel vir 
L_..,alle betrokke bevolkingsgroepe. 
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TABEL l! STEDELIKE PLAASLIKE OWERHEDE IN SUID-AFRIKA: 1975l) 

Kaap- Transvaal Natal Dranje- Totaal provinsie Vrystaat 

Grootstadsrade 2) 3(c) 2(d) 5 

Stadsrade of Rade 3) 172 57 28 69 326 

Dorpsrade 4) 68 31 18 117 

Dorpsbesture3 ) 6 6 

Plaaslike Rade 2 2 

Gesondheidskomitees 14 42 56 

Totaal 240 105 90 77 512 

VERKLARING 

1) Gegewens vervat in tabel 1 soos verkry van die Provinsiale Sekreta
risse van die vier provinsiale owerhede. 

2) Die stadsrade van die munisipaliteite van Johannesburg, Pretoria en 
Germiston in Transvaal en Durban en Pietermaritzuurg in Natal is 
kragtens die relevante provinsiale ordonnansies as grootstadsrade 
verklaar. 

3) Stadsrade in die Transvaal en Natal, Rade in die Kaapprovinsie en 
die Oranje-Vrystaat, Dorpsrade in die Kaapprovinsie, Transvaal en 
Natal en Dorpsbesture in die Dranje-Vrystaat word in die relevante 
munisipale ordonn~nsies almal as munisipalitelte omskryf. 

4) Dorpsrade in die Kaapprovinsie an Transvaal is in Engels bekend as 
"Village Councils" en in Natal as "Town Boards". 
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TABEL 2•\ PLAP.SLIKE OWERHEDE IN SU!D-AFRIKA: LOPENDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE JAAR 1972 

A. Alqemene owerheid 

1.0 Aankoop van goedere en dlenste met 
inbegrip van vergoeding aan werk
nemers 

Ll Huur 

1.1.1 Woongeboue 
1.1.2 Ander vaste bates 

1.2 Herstelwerk en onderhoud 

1.3 Ander 

2.0 Rente 

3.0 Oordragte 

3.1 Huishoudings 

3.1.1 Slegte skulde 
3.1.2 Skadevergoeding en eise 
3.1.3 Pensioene 
3.1.4 Universiteite en kolleges 

vir gevorderde onderwys 
3.1.5 Nie-winssoekende in~tel-

11nga 

3.2 Privaatsektor 

3.3 Algemene Owerheld 

3.3.1 S.A. Regering en Provin
siale Administrasie 

Gesondheid 
Dienste in aantoetuis
lende 
Ander 

3.3.2 Ander plaasllke owerhede 

Gesondheid 
Ander 

Uitgawes: Algemene .owerheid 

B. Ondernemingsafclelinqs 

1.0 Behuising 

2.0 Bantoebler Cvervaardiglng en 
handel) 

3.0 Ander drank 

l+.O Abattoir 

5.0 Elektr1s1teit 

6.0 Water 

7.0 Gae 
8.0 Passaslersvervoer 

9.0 Marl< 

10.0 landbou en Bosbou 

11.0 Kl1pbrekerye 

·12.0 Ander 

Uitgews: Ondernem1ngsefdel1ngs 

Totals uitgawe (A en B) 

Uitgawes 
Rl 000 

101+ 
1 911 

27 040 

201 288 

66 369 

298 
2 282 
1·902 

l 172 

5 512 

31 

1 810 

5 817 
96 

691 
l 

316 324 

54 279 

39 607 

39 610 

7 659 

170 610 

57 596 

2 921 

25 415 

I+ 579 

742 

926 

613 

404 557 

no as1 

Persen
tasie 
v,m 
totale 
uitgawe 

0,0 
0,3 

3,8 

27,9 

9,2 

0,0 
0,3 
0,3 

0,.2 

0,8 

0,0 

0,3 

0,8 
0,0 

0,1 
o,a 

43,9 

A. Algemene owerheid 

1.0 Verkoop van goedere en dienste 

1.1 Huur 

1.1.1 Woongeboue 
1.1.2 Erf- en diensskemes 
1.1.3 Losiesgelde: Bantoes 
1.1.4 Ander vaste bates 

1.2 Riolerings- en sanitasiegelde 

1.3 Dienste gehef deur Bantoe
administrasierekening 

1.4 Ander 

2.0 Rente 

3.0 Oordragte 

3.1 Privaatsektor 

3.1~1 Eiendomsbelastlng 
3.1.2 Bantoedier.sheffing 
3.1.3 Bantoe-arbeidsburogelde 
3.1.4 Bantoeskoleheffing 
3.1.5 Bantoeregistrasiegelde 
3.1.6 Begiftigingsgelde 
3.1.7 Boetes- en verbeurdver

klarings 
3.1.8 Rente op agtarstallige 

belastings 
3.1.9 lisensies, permitte, re

gistrasiegelde en ander 
betalings 

3.1.10 Bydraes □ntvang deur onge
vallefondse van plaasiike 
owerhede 

).2 Algemene Owerheidsektor 

3.2.1 S.A. Regering 

Gesondheid 
Dienste in Bantoetuislande 
Heffingsfonds vir Bantae
dienste 
Ander 

3.2.2 Provinsiale Administrasie 
3.2.3 Dpenbare korporasies 
3.2.4 Plaaslike owerhede 

Inkomste: Algemene owe:cheid 

B. Oncernemingsafdelings 

7,5 1.0 Behuising 

2.0 Bantoebier (vervaardiging en 
5,5 handel) 

5,5 3.0 Ander drank 

1,1 l+.O Abattoir 

23,7 5.0 Elektrisite1t 

8,0 6.0 Wa-ter 

0,4 7.0 Gas 

3,5 8.0 Passasiersvervoer 

0,6 9.0 Mark 

0,1 10.0 Landbou en Bc~bou 

0,1 11.0 Klipbrekerye 

0, l 12.0 Ander 

56,1 

100,0 

Inkomste: Ondernemingsafdelings 

Totale inkomste (A en 8) 

inkomste 
Rl ODO 

2 323 
2 265 

741 
9 009 

43 301 

2 549 

33 845 

45 072 

174 959 
9 184 

304 
928 

4 184 
5 707 

15 440 

749 

7 255 

930 

11 776 
2 016 

1 305 
3 521 

20 452 
20 

231 

399 156 

56 732 

59 348 

40 791 

3 506 

222 795 

76 542 

3 009 

19 874 

5 601 

l 120 

1 299 
776 

496 393 

895 549 

Persen
tasie 
van 
totale 
inkomste 

., 

0,3 
0,3 
0,1 
1.0 

l+,8 

0,3 

3,8 

5,0 

19,5 
1,0 
0,0 
0,1 
0,5 
0,8 

1,7 

0,1 

0,8 

0,1 

1,3 
0;2 

0,2 
0,4 
2,3 
a, □ 
0,0 

44,6 

6,3 

6,6 

I+. 6 

1,0 

24,9 

8,6 

0,3 

2,2 

0,6 

0,1 

0,2 

0,1 

55,4 

100, □ 

•) Gegewens vervat i'n tabel 2 verkry ·en verwerk uit tabel 19.7 va:i Rcpubliek van Suid-Afrike, Verela9 vrin die K,::,:-,mis
sle van Ondnrsoek na A~~geleenthF~e rnkpnde die Kleurlingbeual~ingagroep, RP 38/1976, Die Stoat□drukker, Pretoria, 
1976. 
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TABEL 3•): PLAASLIKE OWERHEDE IN SUID-AFRIKA: TRANSAKSIES IN KAPITAALGOEDERE VIR DIE JAAR 1972 (Rl ODO) 

Algemene owerhe'id Ondernem1ngsefdel1nge 
Groottotaal ., 

Bellu1e1ng Algemene Santee-
Bentae- Passe- Ander awerheid Belas- admini-

Olankes, bier en Elektri- eiere- onderne- en ender-ting- strasie- Totael Abattoir Gae Water Mark Totaal 
fonds fonds Kleur- Bantaea ender sitsit ver- mingsaf- nemings-

linge, drank vaer de lings efdellngs 
Asiers 

1.0 Toevcieglngs aan bates: 

1.1 Bestaande kapitaal-
goedere 

' , 1,1.1 Aankaop van 
grand en konstruksie 26 493 978 27 471 l 339 312 6 2, l 941 - l 442 - - 2 5 044 32 515 

1.2 Nuwe kapitaalgoedere ' 
1,2,l Aankaap van 

36 vervceruitrusting 7 863 420 8 283 20 225 8 l 258 7 205 7 526 - 2 9 295 17 578 
1,2,2 Aankoop van 
mesjineria en ult-
rusting 13 048 l 017 14 065 114 311 1 276 279 a 128 · 57 l 228 sos 113 215 12 826 26 891 

1. 3 Nuwe konstruksies 

1,3.l Woongeboue 
(b~h~lsingskemas en ·• 
ender) 2 004 92 2 096 37 056 9 686 109 22 249 12 164 32 - 1 47 331 49 427 
1,3.2 Nio-wcon1eboue 
(kantcre, ens. 
1.3.3 Peale, brGe, 

21 346 1 376 22 722 772 2 41,7 l 038 1 877 3 660 42 927 523 2 922 5 14 213 36 935 

strate en verwante 
234 knnstruksies 74 198 1 223 75 421 1 729 354 166 732 - 1 153 - 908 9 5, 285 80 706 

1,3.4 Stcrmwater-
afvoer 8 601 405 9 006 498 169 - - - - - - - - 667 9 673 
1.3.5 Riolering 43 538 537 44 075 646 1 622 - - - - - - - - 2 268 46 343 
1,3,6 Ander kona+.ruk-
sies 13, 111 l 787 14 898 51,3 516 123 765 41 459 345 30 478 260 275 45 74 829 89 727, 

Totaal: toevaegings aan bates , £10 202 7 835 218 037 . !;2 ,733 ·15 445 2 943 3 187 58 027 463 35 597 8 866 4 218 279 171 758 389 795 

2.0 Verkope van bates: 

2.1 Bestaande kapitoal-
goedere 

2.1.1 Verkoap van 
grand en konstruk-
sies 16 327 7 16 334 9 361 821 1 19 37 - 30 - - - 10 269 26 603 

2.1.2 Verkoop van 
masjinerie en uit-
rusting 603 18 621 - - 3 1 370 - 36 171 1 16 598 l 219 

Totaal: verkope van bates 16 930 25 16 955 9 361 821 4 20 407 - 66 171 l 16 10 867 27 822 

•) Gerepruduseer ult Republiek van Suid-Afiika, Varalag van die Kommiasie van Ondarsoek na Aangeleenthede rakende die Kleurlingbevalkingsgroep, RP 38/1976, Die Staats
drukker, Pretoria, i976, p. 409 Ctabel 19.10). 

Persen-
tasie 
van 
groat-
tataal 

8,3 

U,4 

~ 

12,7~ 

9,5 

20,7 

2,5 
11,9 

23,0 

100,0 
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TABEL 4 •) PLAASLIKE OWERHEDE IN SUID-AfRIKA: OORSl~OT OP EN OORDRAGTE TUSSEN LOPENDE REKENINGS EN DIE AANWENDING VAN DIE OORSKOT VIR DIE JAAR 1972 

(Rl 000) 

Algemena Behµieirig Bentoebier Drank, Ander cndernemingsaf-
owerheld uitge-

Blenkes sun- Elek- Passe-
Belas- Santee- Kleur- Ban- Vervaar- Groot en derd Abet- triei- Gae Water slera-
ting- edm1n1- lings, toe diging klein- Ban- tcir teit vervoer 
fonds streole handel toe-· AsH!rs bier 

0orskot 73 439 9 393 3 549 -1 096 17 327 2 414 1 181 847 52 185 88 18 946 -5 541 
0ordragte van elgsnene 
ow•rheid ne onderneminga- -13 613 -10 205 2 417 10 130 29 44 2 170 461 308 837 9 074 
efdeling·s 

0ordregte ven onderneminga-
afdelinge na elgemena 30 538 13 419 -146 -2 025 -9 293 -1 664 -437 -479 -22 363 - -6 862 -
cwerheid 

Totael 90 364 12 607 5 820 7 009 8 063 791+ 746 538 30 283 396 12 921 3 533 

Aenwending 
(1) Delging van leninge 43 629 l 014 3 999 4 159 1 009 133 158 767 20 961 355 9 516 2 455 
(2) Bydrses tot kapitaal- 13 386 5 964 99 1 954 1 968 699 118 326 3 899 4 1 681 483 uitgawes 
(3) To~name in dle eeldo 

~an die Heffingsfonda 4 902 
vir Bantaedienste 

(4) Toename in die ealdo 
van die Hefflngsfonda 14 
vir Bantoeskole 

(5) Waardevermindering 765 19 1 8 10 - - 4 285 - 54 42 

(6) Ander (netto toevoe-
glngs tot reserwe- en 32 584 694 1 721 888 5 076 -38 470 -559 5 138 37 l 670 553 
ender fondse/rekeninge) 

Totaal 90 364 12 607 5 820 7 009 8 063 ,794 '146 538 30 283 396 12 921 3 533 

•) Gereproduseer uit Republiek van Suid-Afrika, Verelag van die Komm1neie van 0ndereoek na Aengeleenthede rakende die 
Kleurl1ngbevolkingsgroep, RP 38/1976, Die Steatedrukkar Pretoria, 1976, p. 408 (ta!Jel 19.9) 

delinge 

Mark Landbou Klipbre-en Boa- kerye Ander 
bou 

1 022 378 373 163 

190 43 37 76 

-234 -247 -75 -132 

978 174 335 107 

418 48 17 91 

180 57 3 9 

-
2 - - -

378 69 315 7 

978 174 335 -107 

Persen-
tasle van Totaal totals 
oorskot 

174 668 

174 668 

88 729 50;8 

30 830 · 17,7 

4 902 2,8 

14 o,o 

l, 190 0,7 

1+9 003 28,l 

174 668 100,0 
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TABEL 5•>: ArDELINGSRADE VAN DIE KAAPPROVINSIE: LOPENDE REKENING VIR DIE JAAR GEUINDIG 31 DESEMBER 1973 

A. Algemene owerheid 

1.0 Aankoop van goedere en dienate met in-
begrip van vergoeding van werknemers 
1.1 Huur 

1.2 Versekeringspremies 

1.3 ·Ander 

2.0 Rente 

2.1 S.A. Regering en Provinaiele 
Administrasia 

2.2 An.der 

J.O Oardragte 

J.1 Sentrale en ant'~r pleaalike ower-
hede en universiteite 

3.2 Nie-winssaekende instellings 

3.3 Slegte skulde 

3.4 Skadevergaeding en else 
.3. 5 Suskeartjlee 

3.6 Pensioene 

4.0 Pleaslike gebiede 

Lopende uitgawes: Algemene owerheid 

8. Ondernem1ngsefdel1ngs 

1.0 Behuising 

2.0 Bantoebier en ender drank 

3.0 Waterskemas 

Lopende uitgewes: Ondernemingsefdelinga 

Totale lopende uitg~we~ (~ en. 8) 

Dorskat 

Lopende 
uitgawea 
(Rl 000) 

22 

499 

23 258 

2 169. 

3 441 

313 

531 
187 

' 35 
64 

351 

~ 001 

32 951 

1 465 

538 
1 107 

3110 

36 061 

15 112 

) 

Peraantaaie 
van lopende 

uitgawe 

0,1 
1,4 · 

64,5 

: 
6;o 

9,5 

0,9 

1,5 
0,5 

0,1 
0,2 
1,0 

5,8 

91,4 

4,1 

1,5 

3,1 

. 8,6 

100,0 

A. Algemene owarhaid 

1.0 Verkoop van goedere en dienate 

2.0 

3.0 

1.1 Huur 

1.1.l Woonhuiae 
1.1.2 Ander (kentore, sportterreine ens.) 

1.2 Ander 

Rents 

Oordregte 

3.1 Private eektor 

3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 
3.1.4 
3.1.5 
3.1.6 
3.1.7 

3.l.8 
3.1.9 

Eiendomebelesting 
Rente op egterstellige belasting 
Begiftigingsgelde 
Bantoediensheffing 
Bantoeregistrasiegelde 
Bantoe-erbeidsburagelde 
Lisensies, permitte en ender re• 
gistrasiegelde 
Boeteo en verbeurdverklerlnge 
S.A. Spoorwee en Hawena 

3~2 Algemene owerheidsektor 
J.2.1 S.A. Regering 

3.2.1.l Gesondheidsdienste 
3.2.1.2 Ander 

J.2.2 Provinsiale Administraeie 

3.2.2.1 Paa1e en atrate 
3.2.2.2 Ander 

J.2.3 Ander plesslike owerheds en efde
lingerade vir gesamentlike gesond
heidsdiensts 

4.0 Plaeslike gebiede 

Lopende inkomste: Algemsne owerheid 

8. Ondernemingsafdelinga 

1.0 Behuising 

2.0 Bantoebisr en ender drank 
3.0 Waterskemas 

Lopende inkamste: Ondernemingsafdslinge 

Totals lopsnde inkamste (A an 8) 

Lopende 
inkomate 
(Rl 000) 

369 
388 

1 287 

802 

15 114 
54 

2 

21 

1 

480 
56 
70 
11 

700 
734 

93 

598 
298 

640 
810 

295 

877 

47 676 

1 931 

613 
953 

3 497 

51 173 

Persentesie 
van lopenda 

inkomste 

0,7 
0,8 

2,5 

1,6 

29,5 
0,1 
0,9 
0,1 
0,1 
0,0 

1,4 
1,4 
0,2 

5,1 
0,6 

42,3 
1,6 

0,6 

J,7 

93,2 

3,8 

1,2 
1,9 

6,8 

100,0 

•) Gereproduseer uit Republiek van Suid-Afriko, Versle van die Kommissle van Ondersoek na Aan eleenthede rakende die Kleurlin bevolkin s roe , RP 38/1976, 
Die St~atsdrukkeri Pretoria, 1976, p. 411 (tabel 19.1 • 

F\J 
vJ 
OJ 
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TA □EL E,: R/\ADPLEGEl\iDE KOMITEES: SAME STELL HJG, FU~JKSIES {N OEVOEGDHEDEl) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Instel11ng 

Algemene doelstellings 

Samestelling 

Ampstermyn 

Ampsdraers 

(1) Voorsltter 

(ii) 
(iii) 

Ondervoorsltter 
Sekretaris 

(5) Vergaderings 

(1) Ge~one vergaderings 
(ii) Spesiale vergaderings 

(iii) 
(iv) 

Kwerum 
Toeganklikheid 

c'v) Verteenweordigers 

(vi) Steinming 

(vii) Notule 

(viii) □ordra van besluite 
aan die raad 

(7) oevoegdhede 

Die /\dm1nlstratour(•) tan readplcgande ~omlteea instel vlr en1ge Klnurl1ngqrotpa
geb1ed of enige gedee1te van 'n Kleurllnggroepsgebicd of enige twee of mnur Kleur
l1nggroepsgeb1ede gelee blnna die regsgebled van 'n ·pl_esellkc owerhald. 

Verontwoordel1k vlr die bevordering van dle bslange en wolsyn van dle int.0nor11 
van sy gebled en om alle sake wat doarop betrekk1ng ken hi ender die eandeg ts 
bring van dle read VB!'ll die plaasllke owerheld blnne wie se regsgebled dlt geleij is. 

Vyf persone behorende tot die Kleurlinobevolklngsgroep aangestel deur die Ad
ministrateur(•) waarvan twee deur die r11nisterC+) en een deur d_le raad benoem 
word. 

Twee jeer. 

Een van die komlteelede deur die Administrateur(•) vir 'n tydperk van hoogstens- • 
een jaar benoem. 
Verkies deur komitee ult eie geledere vir 'n tydperk van hoogstens een jaar. 
Aangewys deur die raad met die gaedkeuring van die Administrateur(•). 

Minstens een keer per maand. 
Kan te eniger tyd en moet op die skriftelike aan3oek van die raad deur die veer
sitter ·bele word. 
Orie lede van die komltee. 
Cl) Kaapprovinsie - iAlle vergaderings is vir die publiek en die pers toegankl!k. 
(2) Dranje-Vrysteat - Alle vergaderings is vir 'n bevoegde persoon m.a.w. 'n per-

soon behorende tot die Kleurlingbevolkingsgroep wie eiendom besit en/of okku
eeer in die gebierl waarva·or die komi tee ingestel is asook die pers toegankl!k. 

(3) 1ransvaal - Alle wrgaderings is vir 'n bevoegde persoon m.a.w. 'n persoen · 
behorende tot di·e Kleurlingbevolkingsgroep wie eiendam besi t en/of okkupeer 
in die groepsgebieti ~aarvoer die komitee ingestel is toeganklik. 

Die Minister, die'Adm'i.nistrateur(•) en die raad kan elk 'n persoon magtig om as 
hul verteenw□ardiger \l'Ergaderir.gs byte woon en aan die verrigtinge deel te neem, 
maar so 'n verteenwaonlioer he-t qeen ste'.11 nie. · 
(1) Alle sake word deur 'n meerderheid van stemme van die aanwesige lede beslis. 
(2) By 'n staking va~ stemme het die vcorsitter 'n beslissende stem benewens sy 

beraadslagende stem. 
(1) Behoorlike notule van die verrigtinge van elke vergadering meet gehou word. 
(2) Notule van verri.gtinge van elke vergac!eri ng, ui tge:san::J::rd ·.1ergederings in 

komitee, is in die Kaapprovinsie en die Oranje-Vrystaat ter insae vaA enige 
lid ven die publi<ek en in die Transvaal van enige inwoner van die gebied 
waarvoor die komitee ingestel is. 

(3) Gesertifiseerde .afskrifte van alle notule van verrigtinge van vergaderings 
en ander daarmee verbandhoudende stukke wo~d so spoedig doenlik een d~e read 
versk:af en indien so vereis, oak aan die Minister en die Administrateur(•). 

Enige koinmentaer of •=rstel var. die kcmi tee in verband met enige aangeleentheid 
waaroor hy geraadplee11 moet word (kyk punt 7) moet skriftelik deur die sekretaris 
oargedra word aan di·e :raad ender die handtekening van die voo:-si tter. 

Die raa~ raadpleeg die komitee oar die volgende aangeleenthede vir soverre soda
nige aangeleenthede betrekking het op die· gebied \1an die komi tee: 
(1) Beorotingsvoorstelle met inbegrip ven Kapitaelbegratingsvoarstelle; 
(2) die uitvoering van begrotingsvaorstelle met; inbegr1p van die wat betrekking 

het op - · 
(i) die heffing van belasting op eiendonr; 

(ii) die heffing v.m gelde vir dienste; 
(iii) die besteding van fondse aan permanente. verbeterings en ontwikkelinga

werke; 
(iv) die aangaan ·vian lenings; 
(v) die maak, bou. verandering, e:koonhou, herstel, sluiting en verlegging 

van openbare strate; 
(vi) die verskaffiag of oornama van begraafplase en die oordrag daarvan ean 

enige liggaam; 
(vii) die instelli·ng. oprigting, instandhouding en sluiting van markte en mark

geboue er. di·a·l.-erhuring van an heffing van huurgelde ten opsigte van ga
deeltes van sooani ge gebaue en stalletji es daarin; 

(viii) die oprigting en instandhouding van brandweer- en ambulansdienste; en, 
(ix) die instellifl§, verskaffing, onderhoud, verbetering, staking of sluiting 

van openbare ~lblioteke en parke, geriewe vir baai, vermaaklikheid, sport, 
piekniekmaak :en kampeer en gesondheids- en ontspanningsaorde, - tesame met. 
hutte, pawiljcrene. verversingskamers en ander akkommodasie en geriewe ln 
verband daarmea; 

(3) die wee en middele ter voorkoming van wantoestande en oortreding van die read 
se verordeninge; 

(4) die voorgestelde ·uitvaardiging van. enige verordeninge deur die read; 
(5) die beplanning en ~itvoering van behuisingskemas; 
(E,) die opstel en voorbereiding van enige dorpsaenlegskema en enige wysiging 

daarvan; 
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TABEL 6 {vervolg): RAADPLEGENDE KGMITEES: SAMES TELLING, f"UNi<,SIES EN SEVOEGDHEDE 

(8) Diskwallfikasie vir lid
maatskap 

(9) Vakatures 

(10) Vul van vakatures 

VERKLARING · 

(7) 

(8) 

(9) 

(lO) 

die voorsienlng, uitbreiding, inkorting of staking van enlge k1ndersorg
dienste en geriewe; 
die aanstelling van er.ige beampte en werknemer wa.t 'n bevoegde persoon is en 
•wat hoofsaaklik of ui tslul tlik binne die gebled van die ko:ni tee werksaam sal 
wees; en 
sodanige ender aangeleenthede as wat die Administrateur, na goeddunke en na 
raadpleging met die read, van tyd tot tyd bepaal. 
In die Oranje-Vrystaat en Transvaal word voorslenin; gema2k dat waar enige 
geskil ontstaan of enige aangeleentheid regst:eeks ~etrekklng het op die ge
bied van die komltee die Administrateur 'n eindbeslissing daaromtrent het. 

Geen persoon ken as lid van 'n komitee aangestel word as: 
(i) hy 'n ongerehabiliteerde insolvent ls; of 

(ii) hv binne die vooraf.;iaande twee jaar sy boedel. oorgegee het; of 
(iii) hy 'n vreemdeling is socs omskryf by artikel een van die Wet op Suid

Afrikaanse 6urcersk3p, 1949; of 
(iv) hy onderuorpe is a2n 'n bevel van die hof waarby hy as swaksinnig of gees

telik gekrenk of gsbrekkig verklaar is; of 
(v) hy binne die voorafgaande drie jaar s~uldig bevind is en met gevang~nls~ 

straf sender keuse van 'n boete gestraf is, te ;isy vol le grasie aan ham ver• 
leen 1s. 

(1) 'n \1a'lcature in die amp van 'n lid van 'n komitee ontstaan wanneer-

(1) 
(ii) 

(iii) 
(iv) 

(v) 
(vi) 

(vii) 

(viii) 

(ix) 

'n lid se ampsterrnyn verstryk; of 
'n lid sterf; of 
'n lid sy skriftelike bedanking by die Provinsiale Sekretaris ind1en; of 
'n finale bevel ui tgevaardig word waarby sy boecel as insolvent gesekwes
treer tdllrd; of 
'n lid sy boedel oorgee; of 
'n lid 'n vreemdeling word socs omskryf by artikel een van die Wet op 
Suid--Afrikaanse 81.::-oersk 2::i, 1949; of 
'n lid deur 'n hof tot kranksinnig of geestelik gekrenk of gebrekkig ver
klaar word; of 
'n lid skuldig bevind en veroordeel wore tot gevang enisstraf, sender die 
keuse van 'n boete; of 
'n lid.sender verlof van drie agtereenvolgende gewone vergaderlngs van 
die komi tee a.fwesig is. 

(2) Er.ige sodanige vakature word deur die Administrateur in die Kaapprovinsie, 
die Provinsiale Sekretaris in die Dranje-Vrys~aat er, die Direk teur van Pleas
like Eestuur in die Transvaal verklaar c:eur bir.ne vier dae nadat hulle bewus _ 
daarvan gEW:Jrd het, 'n kennisgewing aan die StadsklErk van dia plaaslike owel'
heid en ,die Sekretaris van die komitee te rig. 

Ingeval die amp van 'n lid van 'n komitee vekant raak voar die verstryking van sv 
ampster:::yn stel die Administrateur(•) 'n persaon wat aan die kwali fikasies voldoen 
ean as !.id vir die orwerstreke ampstermyn van sy vaorgarger. 

1) Die inligting socs vervat in hierdie aanhangsel is socs omskryf in die onderskeie pr□vir.sialc ~cgulasias van toe
passing op raadplegende komitees waar ingestel. Hie~die regulasies is die volgende: 1-'aap;:iro•,insie, Reoulasies 
!nsake Raadpleoende ~omitees, soos afge~cndig by Provinsiale Kennisgewing 563/l9E3 van 15 ~ug~stus 1963; lrans
vaal, Reoulasies inse~e die Raadoleoende Komitees vi:!' die Kleurlino'Jrue8SCetliacie Eersterus':; (::iretoria), Alab<:ma 
lKlerksdorpl, Reioeroark (BoKsburoJ en die Kleurlinaoroecsoajiace in cie re □ sceb~eae ve, die Stacsrede van Vsr
eenigina, Potchefstroom. Barcerton en Stenderten, sacs onoerskeidelik afge~oncig by Ad~inistr!teurskennisgewings 
567 van 25 September 1963, 611 van 9 Oktcoer 1963, 784 van 14 Oktober 1964, 795 van 7 ~ugustus 1968, 1253 van 
21 Dktober 1970, 1258 van 8 Septemtler 1971 en 1242 van 26 Junie 1972, en Oranje-Vrysta2t, Reoc,lasies insake cie 
Raad leoende Komitees vir die Kleurlinoa~oe soebiede Pshb~r (Bloemfontein), 5antiisvi!le lHe~lbronl. 6ronville 

Welkom en Brentpark ·lKroonstadl, soos efsonaerlik afgekondig by Administrateurs•ennisgewings 122 van 20 Junie 
1969, 161 van 25 Augustus 1972, 25 van 16 Februarie 1973 en 149 van 31 Augustus 1973. 

•> Waar na die woord "Administrat~ur" 'n asterisk(•) aengebring is, verwys dlt ne 'n bevoegdheid wat di~ Adminlstra
teurs in Transvaal en die Oranje-Vrystaat kragtens die bepallngs van Artikel 17(5)(c) van die Wet oo die Verteen
waordigende Kleurlinoraad, 1964, gedelegeer het aan die lid van die Uitvoerende ~estuur va, die Verteenwoordigen
de Kleurllngraad belas met Plaaslike Bestuur. Geen soortgelyke delegering 0an bevoegdhede bestaan in dia Kaap
provinsie nie hjelwaarskynlik as gevolg van die Feit dat daar geen Raadplegen~, Kami tees in die provinsie ls nie. 

+) Waar na die woord "Minister". 'n kruisie (+) aangebring is, verwvs dit ne 'n bevoegdheid wat die Minister van 
Kleurling-, Rehobnth- en Namabetrekkl~ge kragtens die bepallngs van Artikel 17(6l(c) van die Wet oo die 
Verteenwaordigende Kleurllngraad 1964, gedelegeer het aan die lid van c'l.e Ui tvoerende Bestuur van die Verteen
woordlgende· Kleurllngraad be las met Pleaslike 8estuur. · Hlerdie delegari ng van bevoegdrede ls vervat in onder
skeldelik goewermentskennisgewings: R964 van 8 Junie 1973, 317/4 van 1 Maart 1974 en Rl836 van 11 Oktober 1974. 
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TABEL 7: BEVOEGDHEDE MET BETREKKING TOT RAADPLEGENDE KOMITEES DEUR DIE MINISTERl) GEDELEGEER AAN 
DIE LID VAN D1E UITVOE~ENDE BESTUUR VAN DIE VERTEENWOORDIGENDE KLEURLINGRAAD BELAS MET 
PLAASLIKE BESTUUR 

Artikelnommers van die 3) Dranje-Aard van bevoegdheid magtigende provinsiale Transvaal 
regulasies2) Vrystaat 

Die benoeming van twee lede Transvaal: artikel 3(1) X X 
van raadplegende komitee Dranje-Vrystaat: artikel 3(1) 

.VERKLARING 

1) Bevoegdhede gedelegeer deur die Minister van Kleurling-, Rehoboth en Namabetrekkinge 
kragtens die volgende Goewermentskennisgewings: R964 van 8 Junie 1973 (Bestuurskomitee in die 
regsgebied van die Stadsraad van Johannesburg en raadplegende komitees in Eersterust (Pretoria), 
Alabama (Klerksdorp), Reigerpark (Boksburg), Vereeniging, Potchefstroom, Barberton, Ashbury, 
(Bloemfontein), Sandersville (Heilbron); Rl836 van 11 Oktober 1974, Bronville (Welkom) en 
G.K. 317/74 van 1 Maart 1974, Brentpark (Krooristad). · 

I . 

2) Die onderhawige provinsiale regulasies is die volgende: Transvaal, Regulasies insake die Raad-
le ende ~omitees vir die Kleurlin roe sgebiede Eersterust (PretoriaJ, Alabama (Klerksdoro), 

Reigerpark Boksburg en die Kleurlinggroepsgebiede in die regsgebiede van die Stadsrade van Ver
eeniging, Potchefstroom en Barberton, soos onderskeidelik afgekondig by Administrateuiskennisge
wings 567 van 25 September 1963, 611 van 9 Dktober 1963, 784 van 14 Oktober 1964, 795 van 7 Augus
tus 1968, 1253 van 21 Oktober 1970 en 1258 van 8 September 1971 en Oranje-Vrystaat, Regulasies 
insake die Raad le ende ~Gmitees vir die Kleurlin roes ebiede Ashbur (Bloemfontein) Sanders
ville Heilbron , Bronville Welkom en Brentpark Kroonstad , soos onderskeidelik afgekondig by 
Administrateurskennisgewings: 122 van 20 Junie 1969, 161 van 25 Augustus 1972, 28 van 15 Februa
rie 1973 en 149 van 31 Augustus 1973. 

3) Alhoewel daar oak Regulasies insake die Raadplegende Komitee vir die Kleurlinggroepsgebiede in 
die regsgebied van die Stadsraad van Standerton afgekondig is by Administrateurskennisgewing 
12~2 van 26 Junie 1972, is geen delegering van bevoegdhede deur die Minister ten opsigte van 

· hierdie komitee, tot datum, uitgevoer nie. 
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TA0EL 8: BEVDEGDHEDE MET !JETREKK ING TOT RAADPLf,GENDE K0MITEES DEUR ADM IN ISTRATEURS GED[LEG[ERl) AMI DIE LID 
VAN DIE UITV0EREr-::JE BESTUUR VAN DIE V£RTEENW0DR0IGErWE KLEURLJNGRAAD BELAS MET PLAASLIKE BE°STUUR. 

Magtigende 0rdonnonaie-2 ) Dranje-
Tranevaa15> Aard van bevoegdheid Regulasien~mmers 3) 4) en Vryataat 

Die instelling van raadplegende komitees vir enlge groeps- 2Cl) van provinaiale X X gebled(e) gele~ binne die regsgebied van 'n plaaslike ordonnanaies 
owerheid 

Die aanstelling van vyf persona om as komiteelede te J(l) provinsiale re-dien waarvan een deur die raad van die plaaslike owerheid van X X 
benoem word gulasiea 

-
Die aanstelling van een bevoegde persoon as komiteelid 
indien die raad van die plaaslike owerheid versuim of 3(2) van provinsiele re- X weier om binne 30 dae nadat hy deur die lid van die Ult- gulasies 
voerende Bestuur van die Verteenwoordigende Kleurling-
raad daartoe versoek is, 'n pers□on as lid te benoem 

Die benoeming van een van die lede van die ·komi tee as 50) van provinsiale re- X X voorsitter daarvan vir 'n tydperk van hoogstens een jaar gulasies 

Die goedkeuring van die aanwysing deur die raad van die 5(4) van provinsiale re-plaaslike owerheio van 'n t:eampte om as sekretaris van X 
die komitee op te tree gulasies 

Die vasstelling van die plek, dag en tyd van ~ie ECl) provinsiale re-
:--• 

van X X eerste vergadering van die komitee gulasies 

Die aanwysing en magtiging van 1 n persoon om as sy ve:r- 6(7) van provinsiale re-tEenwoordiger vergaderings van die kQ!llitee byte woon en 
gulasies X X 

aan die verrigtinge deel te neem 

Om indien.hy dit vereis te versoek dat die sekretarie 
van die komitee hem voorsien van gesertifiseerde afskrif- 10(4) van provinsiale re- X X 
te van alle notule van verrigtinge van vergaderings van gulasies 
die komitee en ender daarmee verbandhoudende stoicke 

Die a ans telling van 'n per soon as lid van die k.Ollli tee 14(2) van provinsiale re-sodra die amp van 'n lid van die komitee vEikant raak X X 
voor verstryking van sy anpstermyn gulasies 

.. 

V[rlKLARING 

-

1) Bevoegdhede gedelegeer kragtens die bepalings vervat in artikel 17(6Hc) van die Wet op die Verteenwoordigende 
Kleurlingraad, 1964. 

2) Die onderhawige provinsiale ordonnansies is die volgende: Dranje-Vrystaat, Drdonnansie op Plaaslike Bestuur 
(Kleurlinge), 1953 en Transvaal, Drdonnansie oo Pl~eslike Bestuur (Uitbreiding van Bevoeodhede), 1962. 

· .3) Die onderhawige provinsiale regulasies is die volgende: 0ranje-Vrystaat, Reoulasie insake die Raedole ende 
Komitees vir die Kleurlinoo:roepscebiede AsN:iury (Bloemfontein), Sandersville (Heilbron , Bronville Welkom 
en 8rentoark (Krconstat), soos. onderskeidelik afgekohdig by Administrateurskennisgewings: 122 van 1969, 161 
van 1972, 29 van 1973 en 149 van 1973 en Transvaal, Reoulasies insake die Raadoleqende Komitees vir die 
Kleurlino □roeosgebiede Eersterust (Pretoria), Alabama {½le:rksdorp), Reioerpark (Boksburg) en die Kleurllng
□roeosoebiede in die rE □soebisd2 va:i die Stadsr=de van '\lereeni □ ing, Potchefstroom, Barberton en Stenderton 
soos onderskeidelik afgekondig by Administrateurskennisgewings 567 en 611 van 1963, 784 van 1964, 795 van 
1968, 1253 van 1970, 1258 van 1971 en 1242 :van 1972. 

4) Die delegering van bevoegdhede in diB0ranje-Vrysteat het in werking getree op 1 Februarie 1975 kregtene 'n 
Administrateurskennisgewing wat in Staatskoerant 4591 van 21 Februarie 1975 verskyn het. 

5) Die delegering van bevoegdhede in Transvaal het in werk.ing getree op 1 September 1974 krag¥ens Administre
teurskennisgewing 1479 wat in dfe Dffisiele Koerant van die provinsie Transvaal gedateer 28 Augustus 1974 
verskyn hat. 
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TABEL 9: _BESTUURS- EN BUURTSAKEKOMITEES: SAMESTELLING, FUNKSIES'EN B~VOEGDHEDEl) 

1.0 INSTELLING 

2.0 DOELSTELLING 

3.0 SAMESTELLING 

3.1 Eerste ~omitee 

3.2 Tweede en daeropvol
gende komitees 

4.0 AMPSTERMVN 

Keepprovinsie I Orenje-Vrysteet I . Transvaal I Natal 

Die Administrateur2) ken bestuurskamitess en buurteaks~amitees instel vir eniga Kleurlinggroepsgebied of enige gedeelte van 'n Kleurlinggroeps
gebied of enige twee of meer Kleurllnggroepsgebieds gelse binne die regsgsbied van 'n plaaslike owerheid 

Ole komitees meet ·die belengs en welsyn van dis inwoners van hul gebieds bevorder en alls sake wet daerop bstrekking het ender die aandag van 
die read van die pleaslike owerheid bring 

Vyf persone behorende tot die Kleurlingbevolkingsgroep eengeete_l deur die Adm1n1etreteur waarven twee 
deur die Minister2) en een deur dio read benoem word 

(1) Oiie persona eengestel deur dio Adminietreteur waerven sen deur die Minister an een deur die reed 
i.tenoem word 

(2) 'n Verdere getal persona, eoos deur die Adminietreteur bepeel, wet tot hul amp verkiee moat word. 
(Die Administreteur ken in oorleg met die reed bepeel dat el die lede van 'n beetuurakomitee ver
kose mo11t wees) 

Vyf persona behorende tot die Kleur
lingbevolkingsgroep aangestel deur 
di• Administrateur waarvan twee deur 
die raad benoem ward 

Vyf persona of sodanige ander meerde
re getal deur die Administrateur be
peal wat tot hul amp verkles moat word 

4.1 Eerste komitee Ampstermyn eooa deur die Administroteur•) bepeel fwa~ jsar op 1n ~otaaie~rend1i~§ Wijijrw Nl 
volgens jaarliks •n verkleslng van l~- +'" 
de gehou word 1.,.1 

4.2 Tweede en dearopvol- Twee jeer 
gende komltees 

5.0 AMPSDRAERS 
5.1 Voorsitter 

5.2 0ndervooreitter 

5.J Sekretaris 

Deur die Adm1n1streteur eangewye tan opsigta van 'n aerate kom1tee. 
Elke tweeds en daaropvolgende kom1tee verkiao vanu1t sy geledere 
'n voors1tter v1r 'n tydperk van sen jaai 

Verkies vanuit ale geledere·v1r 'n tydperk van een jeer 

Aengewya deur die reed met goedkeur- I Aangewya deur die read 
ing van die Admlnietrateur • 

. . I 

Vier jeer 

'Je~•kiee vanui t aie gelede1 e 
vir 'n tydperk van een jeer 

Aengewya deur dis read ne 
oorlegpleging met die komltee 

Deur die komiteelede verkies vir 'n 
tydperk van hoogstens een jaar. 'n 
Verkose voorsitter hoef nie noodwendig 
'n lid van die komltee te wees nie. 
Indien die voorsitter nie 'n kom1tee-
11d is nie is hy nie geregtig om te 
stem nie 

Dieselfde voorwaardes as die wat geld 
ten opsigte van die vooreitter 

Aangewys deur die raad 
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TABEL 9 Cvervolg) 

6.0 VERGADERINGS 

6.1 Gewone vergaderlnga 
6.2 Spes1ale vergaderings 

6.3 Kworum 

6.4 Toeganklikheid 

6.5 Vertaanwoordigers 

6.6 Raadgewers 

6.7 Stemming 

6.8 Notule 

Kaapprovinsi13 Dranje-Vrvstaat Transvaal 

'n Gewone vergadering word mirietens een keer per meend gehou 
Kan te eniger tvd, an moat op die ekriftelika vereoek van die reed, deur die vooreitter bel@ word 
Die helfte van die totals aantal lede 

Alla vergaderings ie vlr die publiok 
en die pera toegenklik behalwe indien 
komitea besluit om in komitee te ver
gader 

Alla vergederinga is vir 'n bavaagda pareoan (lid van die 
Kleurlingbavalkingsgroap) an die pare toegenklik behelwa In
dian die komitee bealuit om in komitee te vergader 

Die Minister, die Adminietrateur en die read ken elk 1n pereoon magtig 
om as hul vertaanwoordiger vergaderinge byte woon an aan die varrig• 
tinge deel te neem, maer eo 'n verteenwoordlger hat gaen .stem nle 

Die Minister, die Direkteur 
van Plaaslike Bestuur en die 
read kan elk verteenwoordigere 
magtig om vergaderinga byte 
wean en aan die verrigtinga 
dool to neem, maor so 'n ver
teanwoorn1gar hat geen stem 
nie 

Die read ken een or meer van av 
amptenare magtig om vergaderinga by 
ta woon 1n 'n raadgawenda hoedanig
heid, aadanige amptenare ken aen die 
verrigtinga deelneem, mear hat geen 
stem nia 

Natal 

Drie lade 

Soos vir Kaapprovinaia 

Die read ken een van sy lade magt1g 
om as sy verteenwoordiger vergaderings 
bv te woon en aan die verrigtinge deal 
te neem maer eo 'n verteenwaordigar 
hat geen stem n1e 

Soos vir Keapprovinsis 

l\l -·~ 
Sl) Alla sake word daur 1n maardarhaid van stamme van die asnt~aa1ge lade bealis (1) Dia reglement van orde van die +-

(2) By 'n staking van stemme hat die vooraitter 'n baaliaeenda stem banewana ey beraadslagende stem plaeslike owerheid geld ock vir 
die komitee tensv die komitee, 
met goedkeurlng vs~ dle pliesllke 
owerheid, 'n eie. reglement van 
orde opstel · 

(2) By 'n staking van etemme het die 
voorsltter 'n beslisaende stem 
benewens sv beraadslegende stem 
mite die v□oroitter 'n lid van 
die komitee is 

Cl) '3P.1oorlike notula van die V6rI'igtlnge van elks vargadaring most gahou word 

(2) 

(3) 

Notule van verrigtinga van elks vargadering, ~itgeaonderd vargadar-1 (2) Notula van verrigtinga van elks vergadering, uitgesonderd verga-
1ng_s in komi tee, is tar insae van enige lid van die publ1ek darings in kom1 tea, ia tar ineae ver1 die inwonors van die geb1 ad 

Goaart1fiaearda afekrifta ·van ells notula van verrigtinga van vargaderinge an ender daermee verbandhoudende atukke word eo epoedig doen
lik aan_dia read van die plaaalika owerhaid varakaf an indian so vareia, ook sen die Minister en Administrateur 

.j 
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TABEL 9 (vervalg) 

'/.0 FUNKSIES 

7.1 Aangeleenthede waar
oor dio reed 'n ko
mitee moet raadpleeg 

/ 

7.2 Bevoegdhede wet 
komitees mag u1t
oefen 

Kaapprovlnaie Oranje-Vryeteat 

(l) Begrotingsvoorstelle met inbegrip van kepitealbegrotingsvoorstelle 
(2) Die uitvoering van genoemde begrotingsvooretelle, met inbegrip van: 

(a) die bestedlng van fondse aan permanents verbeterinys en ontwikkellngswerke; 

Transvaal Natal 

(b) die meek, bou, verandering, skoonhou, repareer, sl11iting an vsrlegging v~n openbare etrete; 
(c) dle stlgting of oorneme van begraafpla~e en die oordrag deervan aan anlge liggaam; 
(d) dle instelling, oprigting, lnstandhouding on eluiting van merkte en markgeboue en verhuring van en heff1ng van huurgelde ten opeigte 

van gedeeltes van sodanige gsboue en atelletjies doerin; 
(e) dle installing, verskefflng, onderhoud, verbetering, staking of elulting van openbere biblioteke en parka~ geriewe vir baa!, vermaak

likheid, sport, piekniekr.iaak en kampeer en gesondheida- en. ontepanningsoorde, tesame met hutte, pawiljoene, verversingskamers en en-
der akkommodasie en gerie~e in verband dearmee; · 

( f) die oprigting en instandhouding van brend~1eerdienste ;· 
(g) die aangaan van lenings; 

(h) die hefflng van gelde vir 
dienste 

(1) die heffing van belasting 
op onroerende goad 

(h) die oprigting en instandhouding van ambulansdianste 

(3) Die voorgestelde uitveardiging van enlge varordeninga daur die reed 

(4) Die beplann1ng en ultvoerlng van bahuiaingekamae 

(5) Die opstel en voorbareidlng van eniga dorpaeanlegakema en eniga wyaiging dearvan 

(h} die heffing van gelde vir 
dienate · 

(6) Dia aanstelling van beamptea an warknemere wet bevoegde persona ia en wet hoofsaaklik cf uitaluitend binne die gabled van die kcmitee 
werksaam sal wees 

(7) Dia verhuur, varvraemding en oanwanding ven onroarende goad ender beruat1ng van die reed.en binns die gabled ven die komitee geleH 

(8) Die aanwending van we~ en middele tar voorkomlng van wantoeetende en oortredinge van die· reed ee (8) Die aanakeffing van onroorende 
verordeninge e1endom binna die gebiad deur 

die read 

(9) D18 voorsienlng, uitbreiding, in
kortlna of staking van kindoroorg
dlenste en -gerlewa 

(10) Sodanige ender aangeleentheda ea 
wat die Adm1n1etreteur, ne goed
dunk~, en na reedpleging met die 
raad, gelas 

(9) Die vooreiening, uitbreiding, inkorting en opakorting van 
goeondhaidakl1n1eka en -goriewe in die gabled 

(10) Di~ vooralening, ultbreiding, inkorting, opskortlng van ge
eondheidekllniake en -geriewe in die gabled 

(1) Die reg om geboue van die reed, kapitaelwerka en -beta in ey gabled te inspekteer, en aan die reed ~earoor versleg ta lewer en aanbevellngs 
te doen 

(2) Die reg om veralag te !ewer oor die werk en werkeeamhede van die werknemera van die reed wet hoofsaakl1k of ultsluitend binne ay gebied 
werkseam is en om aen die read eniga eenbeveling ln verband daarmee ta doen wet nodig_ beskou word om doeltreffende edmlnistrasie te verseker 

{]) Die reg om lnspeksie ult te voer en inligting in te win in verband met die toepesalng, .wysiglng of herroeping van die read se verordenlnge 
vlr saver hulle in ey gebled vun toepaneing le en om enlge aanbevelings ln verbend daarmee ta doen. 

(4) Die reg om inllgting van die ruad in tu win, en by die read aanbevelings ta doen, in verbend met: 
. . 

(a) die invordering v~n lnkomsto binne d(e gebied van die komitee; en 
(b) dis besteding van geld beekikbaer gestel deur mlddel van dla begroting vlr die gebied 

(5) Die reg om die npname in die gabled van enlge addisionele 
Kleurlinggroepegebied wat binne die munlsipaliteit gepro
klameer •,iord, aan ·ta beve~l 
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TABEL 9 (vervolg) 

7.3 Bevoegdhede wet sen 
komitees gedelegeer 
mac word deur die 
raad met 1nstemm1ng 
van die Administrs
teur 

e.o STEMREGKWALIFIKA
su:s 

9. KWALIFIKASIES VAN 
KOMITEELEDE 

Keepprovinsie 

(8) Sodanige ender bevoegdhede, pl1g
te en werkaaamhede as wet die Ad
ministrasie na goeddunka en na 
raadpleging met die read, bepeal 

Elke bevcegde pereoon van of bo die 
ouderdom van 18 jaar en elks fiktiewa 
persoon (handelende namena 1 n maat
skappy, vennootskap of 'n uitgestor
we boedel) wet op die eerete dag van 
Januarie van enige jaar die eienaar 
of ckkupeerder is van onroerende 
goed binne 'n komi tee.gabled 

Orenje-Vryataat I Transvaal Natal 

(6) Die reg om vertoi! te rig met batrakking tot die heffing van 
eiendomsbelasting 

(7) Die reg om vertoU ta rig met batrekking tot die heffing van 
, galde vir munis1pale dienete 

Elke bevoegda peraoon wet 21 
jaar of ouar 1a·en wat: 
Ca) die eienear van onroerende 

goad binne die gebied ia 
waarvan die waarde minstena 
Rl □O is; of 

-(b) die okkupearder van onroer
ende goed in die gebied is 
waarvan die waarde minstena 
RIO□ is en wat minstens 6 
maande in die gebied w□on
agtig is; en 

Cc) wat namens 1 n gen□otekap, 
vereniging of maatakappy 
wet die eienaar van on
roerende geed binne die 
gabled le waarvan die 
waarde mlnatene R200 le, 
optree 

(1) Naamgewing sen peaia en etrete 

(l) Die goedkeuring van advertensietekena en skuttings ooreenkomstig 
die pleaslike owerheid sa verordeninge 

(3) Die verhuur van winkels, stalletjies en tafels op 1 n munislpale 
mark teun huurgelde en op voorweardes bepaal deur die plaaslike 
owerheid 

(4) Die_tonwyelng van atreatkollektee ooreenkcmstig die plaaellka 
owerheld oo verordenlnge 

(5) Burgerlike gaavryheid, -'-tcekennings· en •hoflH:heidsbetoon op 
voorwaarde dat die totals uitgawe nie die totaalsom te bowe gaan 
wet vir elks boekjear deur die plaaalike owerheid gemagtig is nie 

(6) Die toeetean van toelaee 

(7) Die ontwikkellng van parka 
en aneelterreine 

Elke bevoegde peraoon wet 21 
.jaar of ouar is en wat: 

(a) op 1 Julie van enige jaar 
die eienaar van onr□eren
da geed binne die gebied 
is waarvan die waarde 
minstens R200 ia; of 

(b) op 1 Julie van enige jaar 
die beWJner van onroerende 
goed binne die gabled is 
waarvan die waarde min
stens n2□□ is en wat min
etens 6 maande lank voor 
sodanige 1 Julia binne die 
gebied gewoon het; en 

Cc) die identiteitsdokument 
aan ham/hear uitgereik 
kragtens dia Bevolkings
registrasiewet, 1950, 
kan vertoon 

Elke lid van die Kleurlingbevolkings• 
groep ken vir stemreg kwalifisear mite 
hy/sy 18 jaar of ouer is, en 

(a) die eienaar ls van belasbare eien
dom binne die gebled van die koml
tee, of 

(b) die huurkoper of huurder ls van 
belasbare eiendom binne die gebied 
van die komitee ter waarde var. 
RS□□ cf meer, of 

Cc) vir ten minste 6 maande lank b~
lasbare eiendom ter waarde van 
R50□ of meer geokkupeer het as 
lid van die huishouding, dit wil 
seas seun, skoondogter of dogter, 
en 

(d) die persoonsnommer aan hom/haar 
uitgereik kragtens die Eevolkinos
registrasiewet, 1950, kan verstrek. 

Elke persoon wat as kisser geregietreer ia,•,ia bevoeg cm aa komiteelid te dien 
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TABEL 9 (vervolg) 

10.0 DISKWALIFIKASIES 
VIR KOMITEELIDMAAT
SKAP 

VERKLARING 

Kaapprovinsie Orenjs-Vrystaet 

(1) Nie es kieser geregistreer nio; of 

(2) lid van 'n bestuurs- of readplegende komltee van 'n ender gabled; of 

(3) 'n ongerehebiliteerde insolvent; of 
(4) binna voorafgaande twee jaar boedel oorgegee hat; of 

(5) nia 'n Suid-Afrikaense burger is nie; of 
(6) wettiglik as geestellk gekrenk of gebrekkig verklaar la; of 

I Transvaal 

(7) binne die voorafgaande drie jeer skuldig bevlnd la en gevonnls ts· met 'n gevengenlastref sander 
die keuse van 'n boete; of 

(8) enige belastings aan plaeslike owerheid skulci; of 

(9} 'n winsbetrekking ender die read beklee; of 

(10) die amp van lid van 'n beetuurs
komltea of raad blnne die vooraf
gaande drle jaar ~eens ey ukuldig
bavindino vakont vorklaar le; of 

(11} lid is van die reed van pleeslike 
owerheid 

(10) Sander verlof afwesig ia 
van drie ogtereenvolgende 
~omiteevergederinge 

(10) 'n Winabetrekking beklee 
deur dio road toogeken 
maar wet nie ender die 
roedireosorteer nla 

· Natal 

(1) Nie as kieser geregistreer 

(2) die eggenoot v_an 'n lid, of 
(3) 'n ongerehabiliteerde bankroetier, 

of 

(4) 'n besoldigde amp by die pleaslike 
owerheid beklee of die eggenoot is 
van iemand wat so 'n amp beklee 

l) Ole lnligtlng vervat in hierdle tabel is soos omekryf in die uolgende provlnelele reguleslee, te wete: Ksepprovlnsfe, Requl~siee ineeke Bestuurskomltees vir 
Kleurlinqqroepsqebiede (PK 1243/1976 van 23 Desember 1976); Dranje-Vryataat, Re ulaslaa betreffende Bestuurskomitees vir Kleurlin oroe s ebiede <Administra-
teurskennisgowing no. 1 van 1976 gedateer 9 Januer1e 1976; Tianavaal, Regulas ea n var an me e sameste n van es uurs om1 ees en saKe wat dearmee in 
vorband etaan (Adm1n1etreteurakenn1agaw1ng 912 van 4 Augustus 1976 - Byles II) en Natal, Standeerdregulasiee betreffende uurtaakekomitees 322 van 
22 Junie 1967). 

2) Wear.die woord "Adm1n1strateurn en "Minister" in hierdie tabel verskyn kyk· tabelle 10 en 11 vir 1n uiteensetting van di~ bevoegdhede van hierdie twee fu~k
aionarisse wat·aan die lid van die Uitvoerenda Bestuur van die Verteenwoordigande Kleurlingraad balsa mat plaasl.ike beetuur, kregtans die bapalinge van 
artikel 17(6}{c) van die Wet op die Verteenwoordigenda Kleurlingraad, 1904, gedalegaar 1a. 
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TABEL 10: BEVOEGDHEDE MET BETREKKING TOT BESTUURSKOMITEES DEUR DIE MINISTER!) GEDELEGEER AAN DIE LID VAN 
DIE UITVOERENDE BESTUUR VAN DIE VERTEENWOORDIGENDE KLEURLINGRAAD BELAS MET PLAASLIKE BESTUUR 

Aard van bevoegdheid Magti~ende regulasie- · Kaap Transvaal Dranje-
nornrners2) provinsie Vrystaat 

Die benoerning van twee lede 1-'iaapprovinsie: Reg. 3(1) 
van die eerste kornitee Transvaal: Reg. 3(l)(a) X X X 

Dranje-Vryataat: Reg. 2(1) 

-
Die benoerning van een lid van Kaapprovinsie: Reg. 4(l)(a) 
tweede en enige daaropvolgen- Transvaal: Reg. 3(2)(a) X X X 
de kornitee 

□ranje-Vrystaat: Reg. 2(2) 

VERKLARING 

1) Bevoegdhede gedelegeer deur die Minister van Kleurling-, RGhob□th- en Namabetrekkinge kragtens goewer
rnentskennisgewing R2046 van 10 NovernbBr 1972 (Kaapprovinsie) en algemene kennisgewing 645 van 1976 
(Transvaal) en 411 van 1976 (Oranje-Vrystaat) soos verskyn het in Staatskoerante 5300 van 1 Oktober 1976 
en 5170 van 25 Junie 1976. 

2) Die onderhawige provinsiale regulasies is diB volgende: Kaapprovinsie, Regulasies insake Bestuursko
rnitees vir Kleurlinggroepsgebiede, soos afgekondig by provinsiale kennisgewing 564/1963 van 16 Augus
tus 1963 en tans vervang deur gelyklUidende rBgulasies afgekondig by provinsiale kennisgewing 1243/ 
1976 van 23 Desernber 1976; Transvaal, Req8lasies in verband met die samestelling van Bestuurskomitees 
en sake wat daarrnee in verband staan, soos afgekondig by Adrninistrateurskennisgewing 912 van 4 Augus
tus 1976 (Bylae II) en □ranje-Vrystaat, Regulasies betreffende Bestuurskomitees vir Kleurlinggroeps
gebiede, soos afgekondig by Adrninistrateurskennisgewing 1 van 1976 gedateer 9 Januarie 1976. 
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249 
. TA BEL 11: BEVOEGDHEDE MET OETREKKHIG TOT BESTUURS- EN \81.JlJRTSnKEKOMITEES DEUR ADMINISTRATEURS GED[l[G[[Rl) AAN OIE 

LIO VAN DIE UITVOEREND[ BESTUUR VAN OIE vcrnu:ivw□□RDIGENDE KLEURLWGRAAD IJ[l/15 MET PLAASLll'.E OESTUUR 

Aard van bevoegdhald 

Die installing van bestuurskomitees (in dle 
Kaaoprovinsie, die Dranje-Vrystaat en Trans
vaal) en buurtsakekomltees (ln Natal) (4) vlr 
enige groepsgebied(e) blnne dle regsg~bied 
van 'n plaasllke owerheid 

Die aanstelling van vyf persom• •Jffl te dien as 
lade van die eerste bestuurskomitee ingestel 
kregtens die bepalings van die onderhawige 
provinsiale ordonnansies van wie een deur 
die raad benoem word 

Die bepallng van die ampstermyn van die lede 
ven die eerste bestuurskomitee 

Die aanstelling van drie persona om te dien 
as lede van die tweede en enige daaropvolgen
de cestuurskomitee van wie een deur die raad 
benoem word 

Die vasstelling in oorleg met die raad van 
die getal lede wat vir enige tweede of enige 
daaropvolgende bestuurskomitee verkies moet 
word 

Die aanstelling van een persoon as lid van 
die twee □ e of enige d2aropvolgende bestuurs
komitee indien die read versuim of weier om 
'r. lid te benoem binne 40 dae in die Kaappro
vinsie en binne 30 dae in die Transvaal 

Die bepaling, in oorleg met die raad, dat al 
die· lede van 'n bestuurskomitee verkose meet 
wees 

Die goedkeuring van 'n lys van plaasvervang
ende lede waaruit die burgemeester of voor
sitter van die plaaslike owerheid 'n persoon 
kan aanstel as 'n tydelike lid van die komi
tee tyden"s die afwesigheid van 'n lid in om
standighede wet nie 'n toevallige vakature 
veroorsaak nie 

Die vasstelling \ian die dag !a!aarop lec!e van 
di= eerste bestuurskomitee hulle amp aanvaer 

Die benoeming van een van di13 lede van die 
bestuurskomitee as voorsitter daarvan vir 'n 
tyd□erk van hoogstens een jaar (in die 
Oranje-Vrystaat slegs ten opsigte van die 
eerste komitee) 

Die goedkeuring van die·aanwysing deur die 
raad van 'n beampte om as sekretaris van die 
komitee op te tree 

Die vasstelling van die plek, dag en tyd van 
die eerste vergedering van die komitee 

Die aanwysing en magtiging van 'n persoon om 
as sy verteenwoordiger vergaderings van die 
komitee byte woon en aan die verrigtinge 
deel te neem 

Om indien hy dit vereis te versoek dat die 
sekretaris van die komitee hem voorsien van 
gescrtifiseerde afskrifte van alle notule van 
verrigtin£e van vergaderings van die komitee 
en ander toepaslike en betrokke stukke 

Magtlgende artikel-2 ) 
)' 

en regulaoionommerE ' 

Kaappr{;vinsle, Transvaal en 
Dranje-Vrystaat, artikel 
2Cl) e<i Natal artikel 
2(l)(a) van die onderhawige 
provin5lale ordonnansies 

Kaappi-.ovlnsle: Reg.)(l); 
Transvaal: Reg. 3( 1 )(a); 
Dranje-Urystaat: Reg.2(1) 

Kaapprmrlnsie: Reg.3(2); 
T ransv;;al: Reg. 3( 1 )(::;); 
Dranje-Vrystaat: Reg.2(1) 

Kaapprmnsie: Reg.4(l)(a); 
Transv<al: Reg.3(2)(a); 
Dranje-Vrystaat: Reg.2(2)(a) 

Transvaal: Reg.3(2)(b); 
Dranje-Vrystaat: Reg.2(2)(b) 

Kaapprnvlnsie: Reg.4(2); 
Transvaal: Reg.3(3) 

Trans,11aal: Reg.3(2); 
Oranje-Urystaat: Reg.2(2) 

Reg.,\ 

Reg. S{l) 

Kaapprovinsie: Reg.6(1); 
□ranje-Vrystaat: Reg.3(1) 

Reg. 6(4) 

Kaapp~avinsie: Reg.7(1); 
□ranje-Vrystaat: Reg~4(1) 

Kaaopr.ovinsie: Reg.7(8)(a); 
□ranje-Vrysteat: Reg.4(7) 

Kaapprnvinsie: Reg.11(4); 
r,a'tal: Heg.24; 
Oranje-Urystaat: Reg.a(4) 

K;:rnppro

v1 nsie5) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Trans 

vool 6) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Nato1 7 ) 

X 

X 

X 

Oran.1a 
B) 

VryutC1at 

X 

X 

X 

X 

X .. 

X 

X 

X 

X 

X 
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TABEL ll (vervolg) 250 

MagtigendB art1kel- 2J Ka13ppro- Trane-
Natal7 ) 

Ornnje-
Aard van bevoegdhe1d en regulasienommere 3) 

vinsie 5) G) 8) veal Vrystc,at 

Die bepAling van 'n datum waarop 'n kiesera-
lys vir die doeleindes van die verkiesing Reg. 16(1) X 
van bestuurskomlteeleda opgestel moet word 

Die bepaling elke jaar van 'n datum, uitgeson-
derd 'n. jaar wriarin 'n kieserslys opgestel 
moet word, wanneer die kieserslys van die be- Reg. 16 A X 
atuurskomitee deur 'n hersieningshof hers1en 
kan word 

Die bepaling van die datum van die eerste Kaapprov1nsie:· Reg.29(1); 
verkiesing van die lede van •·n bestuurskomi- Transvaal: Reg.31Cl); X X X X 
tee of buurtsakekomitee Illa tel: Reg.3(l)(d); 

Oranje-Vrystaat: Reg.23 . 
Die aanvulling van ve~atures op 'n komitee ~aapprovinsie: Reg.32; -
by wyse van aanstelling indien die getal lede Natal: Reg.60; X X X X wat verkies word om enige rede minder is as 'Transvaal: Reg.32; 
die getal vakatures Oranje-Vrystaat: Reg.28 

Die aanstelling van 'n bevoegde persoon as Kaapprovinsie: Reg.42(a); lid van die komitee ~anneer 'n toevallige Natal: Reg.5(2>Ca); X X X vakature ontstaan in die amp van 'n aange- Transvaal: Reg.41C2Ha) stelde lid 
... 

Die bepaling dat 'n lid wet ingevolge die 
reoulasies aan 'n misdryf skuldig bevind is 
sy-setel op die komitee vanaf 'n vasgestelde 
datum verbeur en dat hy vir sodanige tyd~erk Oranje-Vrystaat: Reg.12(3) X 
as wat die L.U.8. bepaal nie bevoeg is om --verkies te word of te dien as lid van die 
komitee nie 

Die kondoriering van 'n versuim of nalating 
met betrekking tot die opstel of hersiening Oranje-Vrystaat: Reg.21 X va:i 'n kieserslys kragtens die bepalings 
van die onderhawige regulasies 

VERKLARING 

1) Bevoegdhede gedelegeer kragtens die bepalirigs vervat in artikel 17(~)(c) van die Wet op die Verteenwoordigende 
Kleurlingraad, 1964. 

·-

2) Die·onderhawige provinsiale ordonnansies 1s die volgende: Kaapprcivinsie, Drdonnansie op Plaaslike Owerhede 
(Dntwikkeling voloens Gemeenskap), 1963; Transvaal, Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Uitbreiding van Bevoegd
heoe), 1962; Natal, Drdonnc:nsie o□ die Uitbreidino van Plaaslike Bestuur, 1963, soos opgeneem en vervang deur 
die Ordonnansie □D Pla2slike Gwerr:ece, 1974 en Dranje-Vrystaat, Ordonnansie· □D Plaaslike Bestuur (KleurlinDe), 
1963. 

3) Die onderhawige provinsiale regul2si~s is die volgende: Kaapprovinsie, Reoulasies insake Bestuurskomitees vir 
Kleurlinooroepsoebiede (PK.554/1963 van 16 Augustus 1963); Transvaal, Reoulasies in verband met die samestel
ling van Bestuurekomitees en sake w2t ~aarmee in. verband staan (AK 912 van 4 Augustus 1976 - Bylae II);· 
Dranje-Vrysta~t, Reoulesies betreffe~de BEstuurskomitees vir Kleurlinooroeosoebiede (AK no. 1 van 1976 gedateer 
9 Januari~ 1976) en Natal, Standa2rcreoulasies betreffende 6uurtsakekomitees (PK 322/1967 van 22 Junie 1967). 

4) Die bev·oegdheid met betrekking tot die instelling van buurtsai<ekomi tees in ·Natal is gedelegeer met die voorbe
houd dat die wenslikheid van die instelling van 'n buurtsakekomitee, die toewysing van 'n naam aan sodaniga 
komitee, die omskrywing van sy gebied, die vasstelling van die datum waarop sodanige komitee ingestel word, 
die toepa·ssing van die Standaardregulasies op sDdanige komi tee l!l'let of sohder verandering en die vasstelling 
van die getal en· die aanstelling van komiteelede onderworpe is :aan die aanbevelings van die Komitee op Plaas
like Besture vir Nie-Blankes van die Natalse Provinsiale Administrasie. 

5) Die delegering van bevoegdhede in die Kaappmvinsie het in werking getree op l September 1974 kragtens 'n Ad
ministrateurskennisgewing wat in St23tskoerant 4369 van 30 Augu~tus 1974 verskyn het en is van toepassing op 
die onderhawige ordonnansie en regulasies soos aangestip in punte (2) en (.3) van die verklaring. Alhoewel 'n 
nuwe stel regulasies ten □psi gte van Bestuurskomi tees aan die ·.e:inde van 1976 in die Kaapprovinsie afgekondig 
is, is daar, volgens beskikbare gegewens, nrig geen delegasie van bevoegdhede kragt8ns hierdie nuwe regulesies 
uitgereik nie. Gevolglik is die delegasie van bevoegdhede in dle Kaapprovinsie gebaseer op die, tans herroepe, 
regulasies. · 

6) Die delegering van bevoegdhede in Transvaal het kragtens Administrateurskennisgewing 912 van 4 Augustus 1976 
geskied. 

7) Die delegering van bevoegdhede in Natal het.geskied kragtens Aclministrateurskennisgewing eoos opgeteken in 
Staatskoerant 4562 van 17 Januarie 1975. 

8) Die delegering van bevoegdhede in die Dranje-Vrystaat het geski,ed kragtens Administrateurskennisgewing soos 
opgeteken in Staatskoerant 5152 van 11 Junie 1976. 
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TABEL 12 •): 'N VERGELYKING VAN DIE GROOTTE VAN KLEURLINGGEMEENSKAPPEl) WOONAGTIG IN STEOELIKE PLAASLIKE DWERHEDE MET BESTUURS- OF BUURTSAKEKOMITEES2 ) 

Kaapprovinsie Transvaal Natal ·Oranje-VrystaP.t Totaal Persentasie 
Aantal Kleurling- komitees tot 

inwoners Plaas like Bestuurs- Plaas like Beatuurs- Plaas like Buurtaake- Plaas like Bestuurs- Plaas like Komitees plaaslike 
owerhede komitees owerhede komitees owerhede komitees owerhede · komitees owerhede owerhede 

Geen D - 8 - 5 - 5 - 18 - -
1 - 1 ODO 89 7 77 4 55 2 66 2 287 15 5,2 

l □□ l - 2 000 44 31 3 1 D 0 2 2 49 34 69,4 
2001 - 3 DOD 33 26 4 2 0 0 0 0 37 28 75,7 
J 001 - 4 000 14 13 2 0 0 0 0 0 16 13 81,J 
4 001 - 5 000 4 3 0 0 0 0 0 0 4 3 75,0 
5 001 - G ODO 5 4 a □ a □ 0 □ 5 4 80,0 
6 001 - 7 ODO 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100,0 
7 001 - 8 000 2 2 □ 0 □ 0 fl □ 2 2 100,0 
B 001 - 9 ODO 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1no,o 
9 001 - 10 000 3 3 0 0 0 0 l. 1 4 4 100,0 

10 001 - 12 ODO 2 2 2 2 0 0 □ 0 4 4 100,0 
12 001 - 14 000 .3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 100,0 
14 001 - 16 000 2 2 0 0 0 0 □ □ 2 2 lOfl, □ 
16 001 - 18 000 2 2 0 0 0 a 0 0 2 2 100,0 
18 001 - 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 
20 000 + 6 a<s) 1 1 l .. l 0 a 8. 10 100,0 

Totaal 211 108 97 10 62 4 74 5 444 127(b) 29,B(c) 

VERKLARING 

1) Groottes van Kleurlinggemeenskeppe is .eoos opgeteken gedurende die 1970 eeneus en die gagewene le verkry ult Republiek van Suid-Afrike, Bevolkingsensus 6 Mei 
1970: Bev~lking van stede, dorpe en nie-stedelike gebiede (Verelag no. 02-05-01), Die Staatedrukker, Pretoria. 

2) Gegewens ten opsigte van bestuurs- en buurtsakekomiteee eoos in Desember 1976.eooa verkry van die Kentoor van die Kommieaaria van Kleurlingaake, Kaapstad. 

a) Alhoewel •daar in die Kaarp,~vinsie slags see atedelike plaaslike owerhede met 'n Kleurlinginwonertal van 20 000 en meer aangetoon word bestaan dear agt be
stuurskomitees. Dit is □ ~drean te wyte dat dear binne die jurisdlksie van sen atedelike plaaslike owerheid, ta wete, die munisipaliteit van Kaapsted dria 
afsonderlike beetuurskomiteea vir die Kleurlingbevolkingsgroep beetaan, 

b) 'n Verdere nege bestuurskomltees bestaan 1n dla Kaapprovlnsle walks komlteee 1ngastel 1a vlr Kleurlinggroepsgeblede gelee blnne die jur1sd1ksionele grense van 
afdelingsrade. 'n Bestuurskomitee is oak ingestel vir die Kleurlinggroepagebied Midannardale galas in die regsgebied van die Transvaalse Raad vir die Ontwik
kellng van Oultestadellks Geblede. 

c) Totals getal komitees (127) uitgedruk as persentasie van totals gatel atedel1ke plaaslika owerhede (426) met Kleurlinginwoners. 

•> Besonderheda vervat in tabel 12 is verkry en verwerk. ult tabel 19.5 van Republiek van Sui~-Afrika, Verslag van die Kommissie van Ondersoek na Aangeleenthede 
rakende d1e Kleurl1ngbevolkingagroep, RP 38/1976, Dia Staatedrukkar, Pretoria. 1976. 

N 
V1 ..... 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



TABEL 13: INGELVFDE LANDELIKE KLEURLINGGEBIEDE: SOORT RAAD EN BEVDLKING 1975l) 

Naam 

Askraal 
Concordia 
Ebenezer 
Eksteenskuil 
Enon 
Friemersheim 
Genadendal 
Haarlem 
Komaggas 
Kranshoek 
Leliefontein 
Mamre 
Mier 
Dppermansgronde 
Pella 
Pniel 
Richtersveld 
Rietpoort 
Saran 
Steinkopf 
Suurbraak 
Thaba Patchoa 
Zoar 

Totaal 

Gebied waarih gelee 

Landdrosdistrik 

Heidelberg (Kaap) 
Namakwaland 
Vredendal 
Gordonia 
Kirkwood 
Mosselb82i 
Caledon 
Uniondale 
l\lamakwaland 
Knysna 
Namakwaland 
Malmesbury 
Gordonia 
Koffiefontein 
Namakwaland 
Paarl 
Namakwaland 
Van Rhynsdorp 
Tulbagh 
Namakwaland 
Swellendam 
Ladybrand 
Ladismith 

Afdelingsraadgebied 

Heidelberg (Kaap) 
Namakwaland 
Van Rhynsd□tP 
Gordonia en Kenhardt 
Uitenhage 
Mosselbaai 
Caledon 
Uniondale 
Namakwaland 
Knysna 
Namakwaland 
Die Kaap 
Gordonia 
Geen2) 
Namakwaland 
Paarl 
Namakwaland 
Van Rhynsdorp 
Tulbagh 
Namakwaland 
SwellJndam 
Geen2 
Ladismith 

Soort raad 

Geen 
Bestuursraad 
Bestuursraad 
Bestuursraad 
Bestuursraad 
Adviesraad 
Bestuursraad 
Bestuursraad 
Bestuursraad 
Adviesraad 
Bestuursraad 
Bestuursraad 
Bestuursraad. 
Adviesraad 
Advi esraad 
Bestuursraad 
Bestuursraad 
Adviesraad 
Bestuursraad 
Bestuursraad 
Bestuursraad 
Adviesraad 
Bestuursraad 

Bevolking 

+l 600 
-4 300 

1 387 
1 450 

679 
456 

4 410 
1 355 
3 091 

688 
5 474 
5 480 
3 005 
1 737 
2 500 
2 280 
2 700 
1 903 
3 770 
5 375 
1 729 

558 
2 325 

+58 252 -
1) Besonderhede vervat in tabel 13 is verkry en verwerk uit tabel 7.5 van Republiek van Suid-Afrika, 

Verslao van die Kommissie van Dndersoek na Aangeleenthede rakende die Kleurlingbevolkingsgroep, 
RP 38/1976, Die Staatsdrukker, Pretoria, 1976, en van die Administrasie van Kleurlingsaka, Kaapstad. 

2) Die gebiede Oppermansgrande en Thaba Patchaa is gelea in die Dranje-Vrystaat waar daar nie afdelings-
rade is nie. · · 

I\J 
u, 
I\J 
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TA8EL 14•) DIE VERSPREIDING VAN DIE BLANKE- EN KLEURLINGBEVOLKINGl) IN STEDELIKE PLAASLIKE OWERHEDE 19722) 

Aantel atadelike plaaelike owerhede Totele eantal Persentasie van 
stadelike totals aantal 

Aantal inwoners Kaapprovlnsie Transvaal Natal Oranje-Vrystaat plaaslike owerhede etedelike plaaslika owerhede 

Blank Kleurling Blank Kleurling Blank Kleurling Blank Kleurling Blank Kleurling Blank Kleurling 

Geen 2 0 a B 0 5 a 5 2 18 0,5 4,1 

1.- 1 000 129 898 ) 24 77b). 28 55°) 46 66d} 227 287 51,1 64,6 

1 001 - 2000 23 44 17 3 11 0 15 2 66 49 14,9 11,0 

2 001 - 3 ODD 16 33 13 4 9 0 4 0 42 37 9,5 8,3 

3 001 - 4 000 ·a 14 4. 2 2 a 1 a 15 16 3,4 3,6 
4 001 - 5 000 5 4 1 a 2 a I 0 0 8 4 1,8 1,1 

5 001 - 6 000 4 s 4 a 2 0 1 0 11 s 2,5 1,1 
6 0(.ll - 7 000 3 . 2 4 0 1 0 l 0 9 2 2,0 0,5 
7 001 - 8 000 2 2 3 ,1 0 0 0 0 s 2 1,1 0,5 
B 001 - 9 000 l 0 l 0 l 1 0 0 3 1 0,7 □ .-2 
9 001 - 10 000 3 3 1 0 l 0 l 1 6 4 1,4 0,9 

10 001 - 12 000 5 2 . 2 2 2 0 l a 10 4 2,3 0,9 
12 001 - 14 ODO 1 3 2 a a 0 a d 3 :, 0,7 0,7 
14 001 - 16 000 l 2 l 0 0 0 l 0 3 2 O,? 0,5 

16 001 - 18 000 ·Q 2 1 a 1 0 1 a 3 2 0,7 0,5 
18 001 - 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0,0 o, a 
20 000 + e 60) 19 lr) 2 lg). 

2 ·o :n e 7,0 1,8 

Totaal 211 211 97 97 62 ·62 74 74 444 444 100,0 100,0 

VERKLARil'JG 

1) Bevolkingstatistiek scos gedurende 1970 seMsus en verkry ult Republlek van Suid-Afrike, Bevolkingssnaus 6 Mei 1970: Bev□lking van stede, dorpe en nie
stedelike gebiede (Verslag no._02-05-01), Die Stastsdrukker, Pretoria. 

2) Gegewens oar stedelike pleesllke owerhede verkry ult Republiek van Suid-Afrike, Stat1st1eke van Plaaslike Owerhede 1971-72 (Veralae nos. 13-03-07), Die 
Staat:drukker, Pretoria. Gegewens oor die volgend3 ~tadelikeplaaslikeowaihede was nle in brulkbere formaat beskikbaer nie en la due uitgelaat in di~ 
tabel: Kaapprovinsie, 24 Dorpsbesture en 7 Plaaslike Bastura; Transvaal, 11 Gesondheidskomiteea; Orenje-Vryataat, 3 Dorpsbasture en een Pleaslike Raad 
en Natal, 2 Dorpsbesture en 39 Gesondheidskomitees. 

a) 
b) 

c) 

d) 

In 

In 

In 

In 

14 van 

46 van 

36 van 

38 van 

die 89 stedelike pleaslike owerhede was dear 'n Kleurllnginwonettal van 100 en minder. 

hierdle 77 stedellke plaaslike owerhede was die Kleurllnginwonertal JOO en minder. 

die 55 was die Kleurllnglnwonertal 100 en minder. 

die 66 stedelike plaaslike □werhede was die Kleurlinginwonertal 100 en minder. 

e) Die Kleurlinginwonertal van die stedelike plaaslike owerhede binne hlerdle kategoria was aooa volg: muniaipaliteite van Keapatad (380 184), Port Elizabeth 
(94 728), Ki~berley (24 657), Pearl (2a 482), Perow (27 203), Worcester (22 039), 

f) Die totale Kleurlinginwonertal in die regsgebied van die Stadsraad van Johannesburg was 72 600 persona~ 

g) Die Kleurlinginwonertal van die muniaipaliteit van Durban was 42 270 peraone. 

•> Hierdie tabel gereproduseer en verwerk·ult tabel 19.3 van ffepubliek,van~Suid-Afrlka, Veralag van die Kommissie van Ondersoek na Aangeleenthede rakende die 
Kleurlingbevolkingsgraep, RP 38/1976,- Die Staatsdrukker, Pretoria, 1976, P• 399. 

N 
u, 
l.,J 
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TABEL 15*): DIE PER CAPITA EIENDOMSBELASTINGBYDRAE IN RAND VAN BLANKE- EN KLEURLINGINWONERS VAN 'N AANTAL 
GESELEKTEERDE MUNISIPALITEITE 

Eiendomsbelasting Eiendomsbelasting 

~unisipaliteit Blanke in- Uit Blanke Per c:a12ita Kleurling- Uit Kleurling- Per caQi ta . 
wonertal Ui t Blanke inwonertal Uit Kleurling-gebied in gebied in gebied in gebied in Rand Rand Rand Rand 

Steynsburg 1 687 21 837 12,94 1 049 243 0,23· 
' 

Bonnievale 950 26 941 28,36 1 395 680 0,49 

Porterville 1 400 30 834 22,02 1 650 116 0,07 

Kuruman 4 500 92 502 20,56 2 200 3 715 1,69 

King Williams Town 8 DOD 237 196 29,65 2 700 5 615 2,08 
' 

Kuilsrivier 5 180 380 493 73,45 3 685 26.557 7,21 

Robertson 3 527 89 ODO 25,23 5 783 3 ODD 0,52 

Beaufort-Wes 5 341 118 716 22,23 10 591 10 769 1,02 

Parow 35 ODO 988 684 28,25 29 000 45 416 1,57 

Port Elizabeth 125 965 7 410 237 58,83 100 791 396 034 3,93 

T□ taal 191 550 9 396.440 158 844 492 145 

Gemiddelde QBr caQita inkomste uit 49,05 3,10 eiendomsbelasting in Rand 

Inwonergetalle is soos verkry uit die Am12telike Suid-Afrikaanse Munisi[:!ale Jaarboek 1974 opgestel en uitgegee 
deur die Verenjging van Munisipale Werknemers, Pretoria. Alle ander statistiek is soos verskaf deur die onder
skeie munisipaliteite. 

*) Gereproduseer uit Repµbliek van Suid-Afrika, Verslag van die Kommissie van Dndersoek na Aangeleenthede ra
kende die Kleurlingbevolkingsgroep, RP 38/1976, Die Staatsdrukker, Pretoria, 1976, p. 414. 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



TABEL 16: WERKNEMERS IN DIENS VAN PLAASLIKE DWERHEDE IN SUID-AFRIKA OP 30 JUNIE 1974*) 

Blankes Kleurlinge Asiers Bantoes Totaal 

Kaapprovinsie 17 690 26 292 - 27 326 71 308 

Natal 8 083 209 4 234 23 691 36 217 

Oranje-Vrystaat 2 898 175 - 8 660 11 733 

Transvaal 24 986 860 61 54 575 80 482 

Totaal 53 657 27 536 4 295 114 252 199 740 

Persentasie 26,9 13,8 2,2 57,2 100,0 

*) Gegewens vervat in die bostaande tabel is verkry en verwerk uit Republiek van Suid-Afrika, Departe
ment van Statistiek, Statistieke van Plaaslike Owerhede 1973-74, Verslag no. 13-03-09 (1 tot 4) en 
Statistieke van 'Afdelingsr8da 1974, Verslag no. 13-04-10, Die Staatsdrukker, Pretoria. 
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TABEL.17•): POSTESTRUKTUUR (SALARISGROEPE VOLGENS BEVDLKINGSGRDEP) VAN 'N AANTAL GESELEKTEERDE SUID-AFRIKAANSE PLAASLIKE OWERHEDEl) 

Salariagrosps in Rand par jeer Persentasia 
Posbenamings Bevolkinga- Totaal per bevolk-

'1 
grasp 

4 001 - s do□ ingsgroep TOT 1 DOD 1 001 - 2 ODD 2 001 - 3 ODD 3 001 - 4 ODD 5 001 - 6 ODO 6- □0l - 8 ODO B ODO+ 

: 

Blnnkes 10 
·. 

5 4 692 23,8 246 1 513 1 174 1 459 209 76 
Klsrklik/ Kleurlinge 10 177 235 44 48 - - - 514 3,2 
Sekretarieel Asiate - 5 1 1 .,. - - - 7 17,5 

Bantoe 9 621 147 20 1 - - - 798 2,4 
I 

Blank es - 4 113 24 72 227 192 262 894 4,5 
Adminis tratief / Kleurlinge - 11 33 25 34 - - - 103 0,6 
Uitvoersnd Asiate - - ·• - - - : - - - - -

Santos 225 15 1 - - -- .. 241 0,7 

Blank es .. 24 73 200 366 404 435 428 1 930 9.8 
Vakkundig/ Vileurlinge l 36 112 53 29 6 1 1 239 1,5 
Professioneel Asi?tS - - 2 1 - B 3 1 15 37,5 

Dantos 6 355 157 3 - 3 1 2 527 1.6 
- - .. -

Blankes 3 87 312 308 1 493 791 193 15 3 202 16,3 

Tsgnisa 
Kleurlinge 36 94 169 66 124 3 1 - 493 3,1 
11aiats - - - - - - - - 1 2,5 
Bantoa - 20 20 - - - - - 40 0.1 

Blankes - 45 207 631 1 713 100 8 - 2 784 14,1 
Geskoold Kleurlinge 15 261i 2'.'5 105 88 - - - 747 Z.,7 
(ambagslul) Aslate - - - - - - - - - -

Bantoe ' 15 650 77 1 - - - - 743 2,2 

Blankes 63 266 1 1115 586 30 - - - 2 130 10,8 
Klourlings 3 060 9 105 1 029 56 - - - - 13 250 82,5 

Ongeskoold Asiate 1 1 1 - - - - - J 7,5 
Santee 28 375 1 400 25 - - - - - 29 800 89,2 

Blankes 127 292 1 120 1 669 682 132 32 1 4 055 20,6 
KlEJudinge 32 .401, 245 24 12 - - - 717 4,5 

Ander Aoiate - - - 10 4 - - - 14 35,0 
Santoe 69 1 078 106' - - - - - 1 253 3,8 

Totaal 32 057 15 200 7 328 5 001 6 155 1 884 942 715 69 192 

1) Die statistieke vervat in hierdle tabel verteenw□ordig dis postsstruktuur gedurende 1973-74 ven die valgende plaaslike owerhsde: Die munislpaliteite van 
Beaufort-Wes, Bellvillo, Bokeburg, Gaodwood, Johonnosburg, Kaapstad, Kimberley, Klarkadorp, Kuilsrivler, Dos-Landan, Paarl, Parow, Port Elizabeth, Uplngton, 

.Woicester en die afdslingsreda van die Kaap an Stellenbosch. 
•) Gereproduseer uit Republiek van Suid-Afrlka, Verslaq van die Kommlssie van ondsrsoek ne Aangeleenthede rekende die Kleurlingbevalklngsgraep, RP 38/1976, 

Dis Staetadrukker, Pretoria, 1976, p. 418. 
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TABEL 18: BLANKE- EN KLEURLINGWERKNEMERS VOLGENS POSTESTRUKTUUR VAN 'N AANTAL GESELEKTEERDE 
.SUID-AFRIKAANSE PLAASLIKE OWERHEDE*) 

Blankes Kleurlinge 

Posbenaming Groottotaal 1) 

Totaal Persentasie Totaal Persentasie 

Klerklik/Sekretarieel 6 011 4 692 78,1 514 8,6 

Administratief/Uitvoerend 1 238 894 72,2 103 8,3 

Vakkundig/Professioneel 2 711 1 930 71,2 239 8,8 

Tegnies 3 736 3 202 85,7 493 13,2 

Geskoold (Ambagslui) 4 274 2 784 65,1 747 17,5 

Dngeskoold 45 183 2 130 4,7 13 250 29,3 

Ander 6 039 4 055 67,2 717 11,9 

Totaal 69 192 19 687 28,5 16 063 23,2 

*) Gegewena verwerk uit tabel 17. 

1) Die gro□ttotaal sluit oak werknemers van die Banta~- en Asiatebevolkingsgroepe in. 
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