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commentaar
Ontsnappen is niet mogelijk

Deze week had ik het periodieke gesprek met drie leden
van het presidium, die namens de gemeenteraad zo’n
vier keer per benoemingsperiode het functioneren van
de burgemeester bespreken. Een constructief gesprek.
Bij het aan het slot van het gesprek noteren van
aandachtspunten voor de nabije toekomst kwamen de
raadsleden terug op mijn nieuwjaarstoespraak van begin
januari 2014. Een van de onderwerpen van die toespraak
waren de nieuwe taken op het gebied van werk, inkomen, zorg en jeugd, die in samenwerking met omliggende gemeenten worden voorbereid en wellicht uitgevoerd
in regionale samenwerkingsverbanden. Kern van mijn
betoog was dat besluiten over de nieuwe gemeentelijke
taken vooral binnen deze nieuwe samenwerkingsverbanden zullen worden genomen. De gemeente, en dus ook
de gemeenteraad, maar eigenlijk ook het college, komen
daardoor automatisch op afstand te staan en gaan dus
zelf niet meer direct over de uitvoering van hun taken.
Decentralisatie is het enige woord waar het lidwoord aan
het zelfstandig naamwoord vastzit, las ik laatst in de
krant. Op dit moment wordt over 10 procent van het
budget van de gemeente Drimmelen het definitieve
besluit genomen in regionaal verband. Als de drie decentralisaties in de vorm van regionale samenwerkingsverbanden (voor de fijnproevers: gemeenschappelijke regelingen) worden uitgevoerd, zal in totaal over 33 procent
van het budget van de gemeente Drimmelen in de regio

worden beslist. Terecht wordt dan de vraag gesteld of de
lokale democratie wordt uitgehold.
De drie raadsleden vonden het benoemen van het
probleem prima, maar zij zagen in de burgemeester, in
hun ogen ten eerste de voorzitter van de gemeenteraad,
ook de persoon die een oplossing voor dat probleem
moet verzinnen. De positie van de raad moet versterkt
worden. De gemeenteraad moet veel meer betrokken
worden bij de inrichting van samenwerkingsvormen voor
participatie, jeugd en maatschappelijke voorzieningen.
Dat staat dus op mijn lijstje voor dit jaar. Ik sta open
voor goede oplossingen uit heel het land.
Uit onderzoek blijkt dat raadsleden zich vaak buitenspel
gezet voelen bij samenwerkingsverbanden. Maar ook dat
zij beseffen dat er samengewerkt moet worden. Een
dilemma waar geen makkelijke antwoorden voor zijn.
Gemeenschappelijke regelingen worden gezien als
kostenveroorzakers, niet als uitvoeringsinstrumenten
van de raad. Het is een noodzakelijk kwaad waar je node
aan vast zit. Elke keer als ik een gemeentelijke taak in
een gemeenschappelijke regeling zie verdwijnen komt
bij mij de slotzin boven uit het nummer Hotel California
van The Eagles: “You can check out any time you like,
but you can never leave”.
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Albert Rodenboog, de ‘aardbevingburgemeester’ en beste bestuurder

‘Verantwoordelijk voor de veiligheid,
Albert Rodenboog is burgemeester van Loppersum. Onlangs werd hij door Binnenlands Bestuur verkozen tot beste bestuurder van 2013 vanwege zijn voortrekkersrol in het aardbevingsdossier. Hij
staat bekend als de ‘aardbevingburgemeester’. Maar zelf nuanceert hij het direct. ‘In het dossier rond
de gaswinning trekken we als negen Groninger burgemeesters (Appingedam, Delfzijl, Eemsmond,
Slochteren, Bedum, Ten Boer, Winsum, De Marne en Loppersum) gezamenlijk op.’ Hij denkt terug aan
het moment dat hij in juni 2003 als nieuwe burgemeester in Loppersum het onderwerp tijdens het college van B&W ter sprake bracht. ‘Wie heeft aardbevingen in portefeuille?’, vroeg hij. Hij keek rond. De
wethouders schoten in de lach. Rodenboog kreeg de portefeuille. “Want het stelt toch niets voor”, zo
had men hem verzekerd.

M

aar al snel komen de bevingen. Eerst kleine
trillingen. Het Dagblad van het Noorden
doet er in november 2003 nog verslag van
onder de titel “Aardbeving: vier omgevallen pakjes
spaghettimix”. In augustus 2006 beeft de aarde steviger en komt het in Westeremden tot een uitschieter
van 3,5 op de Schaal van Richter. De zorgen onder de
bevolking nemen toe. Om niet meer af te nemen nadat
op 16 augustus 2012 de grond onder Huizinge niet
alleen harder maar ook langer beeft. ‘Tot in de stad
Groningen werd deze gevoeld. Die beving is’, zo zegt
Rodenboog, ‘een keerpunt geweest in het dossier.’

‘In Den Haag ging het alleen nog om het
bedrag, niet om de inhoud.’
Rodenboog doet na de beving in 2012 publiekelijk een
beroep op de NAM om ruimhartig om te gaan met de
schade. ‘In Den Haag leefde het beeld dat de schaderegeling afdoende was, maar in het gebied had men
een andere ervaring. Tot aan “Huizinge” was de NAM
nog erg kritisch in de beoordeling of de schade wel
1-op-1 was te herleiden tot de gaswinning. Op een
bewonersbijeenkomst kwamen de emoties los. De NAM
kondigde een koerswijziging aan en nam mijn woorden
over om “ruimhartig” met de schademeldingen om te
gaan. Inmiddels zijn er 15.000 schademeldingen.’

Compensatiefonds
De negen burgemeesters uit Groningen zien na
“Huizinge“ ook een ander effect. ‘Door de bevingen
4
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werden huizen onverkoopbaar. Mensen vonden het
gebied niet meer aantrekkelijk door alle onzekerheid
die er met de gaswinning gepaard ging.’ Daarom
besluiten de bestuurders en de commissaris van de
Koning om een tweesporenbeleid te volgen. Uiteraard moet de NAM de schades afwikkelen. Maar
daarnaast moet het gebied ook een impuls krijgen,
om de terugval in leefbaarheid te compenseren. ‘Dat
proces werd versneld toen in januari 2013 duidelijk
werd dat de bevingen volgens de laatste inzichten
van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nog
heviger konden worden. Tot die tijd werd rekening
gehouden met bevingen tot maximaal 3,9 op de
Schaal van Richter. Nu dat maximum werd losgelaten, werd de compensatie nóg belangrijker.’
Als de commissaris van de Koning een werkbezoek
aan Loppersum aflegt maakt hij bekend dat hij denkt
aan een compensatie ter grootte van 1 miljard euro.
‘Het werd al snel “het miljard van Max”. Het bedrag
ging een eigen leven leiden. In Den Haag ging het
alleen nog om het bedrag, niet om de inhoud.’ Om
de discussie weer over de inhoud te laten gaan,
wordt de commissie Meijer in het leven geroepen.
‘De commissie − bestaande uit Wim Meijer, Pieter
van Geel, Hannie te Grotenhuis en Ed Nijpels − is het
gebied ingegaan en heeft met inwoners en bedrijfsleven gepraat. Zij kwamen in oktober 2013 met hun
rapport om de leefbaarheid in noordoost Groningen
op een duurzame manier een impuls te geven. Het
rijk en de NAM zouden volgens die plannen
895 miljoen euro voor hun rekening moeten nemen
en de provincie 100 miljoen euro.’
De minister van Economische Zaken was op dat
moment nog niet zover. ‘Hij richtte zich in eerste
instantie vooral op vervolgonderzoeken. De SodM

maar geen sanctiemiddelen’

‘De verbazing en boosheid die onder de bevolking ontstond
was ook mijn verbazing en boosheid’, zegt Albert Rodenboog.

concludeerde in januari 2013 dat het voor de veiligheid het beste was om de gaswinning zo veel mogelijk terug te draaien. De minister besloot om eerst
een jaar te onderzoeken of dat werkelijk nodig was.
Het zette mij bestuurlijk gezien onder druk. De SodM
wilde de minister geen beperkingen opleggen. De
Tweede Kamer gaf de minister de ruimte om vooralsnog geen maatregelen te nemen. En ik? Ik was verantwoordelijk voor de veiligheid in het gebied, maar had
geen sanctiemiddelen. Dat voelde niet goed.’ Dat
gevoel wordt versterkt als in oktober 2013 blijkt dat er
vanaf januari exceptioneel veel gas is gewonnen. ‘Er
was veel meer dan in voorgaande jaren naar boven
gehaald. De verbazing en boosheid die daarover
onder de bevolking ontstond was ook mijn verbazing
en boosheid.’

Eén overheid
Toch probeert Rodenboog zoveel mogelijk in de pas
te lopen met de Rijksoverheid. ‘Niemand is erbij
gebaat als de overheden rollebollend met elkaar over

straat gaan. Alleen in juli 2013 ben ik de minister
publiekelijk afgevallen. Hij was op werkbezoek in het
gebied en zou een toelichting geven op een onderzoek naar de waardedaling van de woningen. Er was
een referentiegebied aangewezen en in de vergelijking tussen die twee gebieden was er geen significant verschil. Ik heb de minister gewaarschuwd dat

‘Niemand is erbij gebaat als
de overheden rollebollend met elkaar
over straat gaan.’
de inwoners van Loppersum dat niet zouden accepteren. Dat zij ervan overtuigd waren dat de waarde hier
harder was gedaald dan elders. Maar de minister liet
zich daar niet door weerhouden, noemde het wel. Ik
zou naar mijzelf en naar mijn eigen inwoners ongeloofwaardig zijn geweest als ik de minister op dat
burgemeestersblad 72 2014
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Naar Loppersum

´Als bestuurders zijn we ontevreden over het gasbesluit. We
maken ons grote zorgen over de
veiligheid van de inwoners. Dit zal
ook tot uiting komen in de zienswijze die
wij bij het ministerie gaan indienen.´

punt had gesteund. Want het ging volstrekt voorbij
aan de beleving die men hier al jaren had.’
“De huizen zijn onverkoopbaar en de angst voor
grotere bevingen groeit”. Dat is volgens Rodenboog
het sentiment dat 2013 kenmerkt. ‘Net als in de tijd
dat we hier te maken hadden met de pyromaan van
’t Zandt merkte ik dat het hielp om de tijd te nemen

‘Ik zou naar mijzelf en naar mijn eigen
inwoners ongeloofwaardig zijn geweest
als ik de minister had gesteund.’

Tegelijkertijd worden er in Den Haag intensieve
besprekingen gevoerd tussen de bestuurders uit
Groningen en de ambtenaren op het ministerie van
EZ. In januari 2014 komt dan eindelijk het hoge
woord eruit. De minister van Economische Zaken
heeft de verschillende onderzoeken beoordeeld en
besluit om het gebied na al die jaren tegemoet te
komen. ‘De emoties waren, begrijpelijk, hoog opgelopen. Vlak daarvoor was aluminiumsmelter Aldel in
Delfzijl gesloten. Er was een gevoel ontstaan dat we
in dit gebied zouden achterblijven zonder banen,
wonend in verzwakte huizen. Maar de minister kwam
die vrijdag niet met lege handen. Op een persconferentie in het gemeentehuis van Loppersum presenteerde hij een totaalpakket van 1,2 miljard euro, met
een verlaging van de gasproductie van 80 procent op
de meest gevoelige locaties. Als de verplichtingen
voor het schadeherstel die de NAM sowieso al heeft
ervan worden afgetrokken, blijft er circa 300 miljoen
euro over voor de komende vijf jaar. Over een periode
van twintig jaar is dat vergelijkbaar, zo niet beter, dan
de 1 miljard die de commissie Meijer voorstelde’, zegt
Rodenboog die zich dan ook kan vinden in het
compensatiepakket van maatregelen waarmee de
minister van Economische Zaken in januari 2014 naar
het gebied kwam. ‘Als bestuurders zijn we ontevreden over het gasbesluit. We maken ons grote zorgen
over de veiligheid van de inwoners. Dit zal ook tot
uiting komen in de zienswijze die wij bij het ministerie gaan indienen.’
Wederom zal Rodenboog met zijn negen Groninger
collega’s het verhaal weer moeten uitleggen. ‘Wij
kunnen het compensatiepakket verdedigen, maar
niet het gasbesluit. Dat is aan de minister. Als
bestuurders blijven we aandacht vragen voor de
veiligheid. Het gebied heeft op meerdere fronten een
impuls nodig. De waardedalingen van de huizen
moet worden gecompenseerd. We zijn met bewoners
en bedrijfsleven in gesprek om samen de schouders
eronder te zetten. Langzaamaan krijgt men er hopelijk weer vertrouwen in.’ <
Wouter Jong/NGB

om mensen te informeren en hun angsten en zorgen
serieus te nemen. Zoals men in crisistermen wel zegt
“geïnformeerd wachten vermindert stress”. We
wachtten op de rapporten, maar deelden de kennis
die al wél bekend was. Door bijeenkomsten te organiseren en met de NAM een informatieloket te openen
waar mensen terecht konden met hun vragen. Dat
heeft een deel van de onrust weg kunnen nemen.’
6
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Akkoord

Door de gemeenteraadsverkiezingen is er in de
media veel aandacht voor het openbaar bestuur.
Als je de kranten van de afgelopen maanden
doorbladert wordt je niet echt vrolijk. Kiezers
lijken maar beperkte belangstelling te hebben
voor lokale politiek. En met het politieke personeel in de gemeenten lijkt het ook niet best te
gaan.
In sommige gemeenten lukt het politieke partijen
niet om bij gebrek aan kandidaten aan de verkiezingen mee te doen. En als de spoeling dun is
moeten we vrezen voor de kwaliteit van de raad.
Ook in grotere gemeenten loopt de belangstelling
voor het raadswerk terug en dat komt door de
grote tijdsbelasting en de tanende maatschappelijke waardering.
Een ander probleem is de stabiliteit van het
gemeentebestuur. De Wethoudersvereniging
becijferde dat er in Nederland gemiddeld een
wethouder per dag aftreedt. Met dat perspectief
voor ogen is het steeds minder aantrekkelijk om
als dagelijks bestuurder in een gemeente aan de
slag te gaan.
Als deze trends zich doorzetten moeten we ons
op termijn serieus zorgen maken over de
beschikbaarheid voor en de kwaliteit van de
lokale politici en bestuurders.
Verder zien we dat er een probleem is met de
schaal van de gemeenten. Het takenpakket en de
verantwoordelijkheden worden groter en dat
noopt tot samenwerkingsverbanden op basis van
de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De
Raadsledenvereniging stelde vast dat zeven van
de tien raadsleden niet goed weten wat er in de
gemeenschappelijke regelingen gebeurt. Daardoor kunnen zij hun controlerende taak niet
behoorlijk uitoefenen. Veel raadsleden vinden
dat de werking van de lokale democratie hierdoor wordt belemmerd. Een oplossing kan

worden gevonden in schaalvergroting waardoor
het aantal samenwerkingsverbanden kan worden
beperkt. Daar komt nog bij dat gemeenten steeds
minder beleidsvrijheid hebben en daardoor
steeds meer op uitvoeringskantoren van de rijksoverheid gaan lijken. Ook dat is een trend die op
den duur tot uitholling van de lokale politiek zal
leiden.
Zie hier de problemen die om een structurele
oplossing vragen. Om die problemen op te
lossen is een sterke regie en misschien zelfs wel
een akkoord nodig.
Onze minister van BZK heeft echter een andere
agenda. Op grond van het regeerakkoord moet
hij zich vooral bezighouden met de fusie van
provincies. Een onderwerp waarvan velen zich
afvragen voor welk probleem dit eigenlijk de
oplossing is en waarvan de Eerste Kamer bij
motie reeds heeft uitgesproken dat men er niets
in ziet. Daarnaast is de minister druk doende met
het uit de Grondwet halen van de Kroonbenoeming van de burgemeester. Ook die Kroonbenoemde burgemeester lijkt me nou niet een
urgent probleem.
Daarom is de vraag aan de orde of de agenda van
de minister wel aansluiting heeft met de werkelijkheid van het openbaar bestuur. Andere ministers sloten akkoorden over noodzakelijke hervormingen. Misschien kan Plasterk daar een voorbeeld aan nemen.
Bernt Schneiders
voorzitter Nederlands Genootschap
van Burgemeesters
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Prof. Klaartje Peters: wie zijn er in gemeenten werkelijk aan de macht?

‘Wiens belangen worden

“De lokale staat” is de titel van de oratie die bestuurskundige Klaartje Peters op 14 maart uitsprak
bij de aanvaarding van haar benoeming tot bijzonder hoogleraar Lokaal en Regionaal bestuur aan de
Universiteit Maastricht. Daarin gaf zij aan waar zij de komende jaren onderzoek naar wil gaan doen.
‘Hoe bepalender het lokaal bestuur wordt voor het leven van mensen, hoe meer we moeten weten over
bij wie de macht werkelijk zit en wiens belangen worden gediend.’

K

laartje Peters kwam dit jaar twee krantenkoppen tegen die samen precies het dilemma
illustreren waarover ze het in haar oratie “De
lokale staat” aan de Universiteit van Maastricht wilde
hebben. Boven een opiniestuk van Douwe Jan Elzinga
in de NRC stond een kop met de strekking “Waarom
stemmen? Gemeentepolitici zijn hun macht kwijt”.
Peters: ‘Hij zegt daarin dat gemeenten eigenlijk geen
enkele beleidsvrijheid meer hebben. Dat alles door
Den Haag is opgelegd en dat dat alleen maar erger
wordt als we niet oppassen.’ Daarnaast stuitte ze op
een interview met haar oud-docent Jouke de Vries in
het Friesch Dagblad met de kop “De macht verschuift

‘Ik zet de komende jaren een wat
wantrouwigere bril op.’
naar de gemeente”. ‘Ik herken waar beide koppen
vandaan komen, het zijn visies van twee mensen met
een reputatie en ze zijn beide gebaseerd op onderzoek, ideeën en ervaringen, maar het kan niet allebei
waar zijn. In feite is het allebei wensdenken’, aldus
Peters.

“De lokale Staat”
In de oratie die Peters uitsprak bij de aanvaarding
van haar benoeming tot bijzonder hoogleraar Lokaal
en Regionaal bestuur stelde zij dan ook dat we meer
moeten weten om een goed beeld te krijgen van hoe
het er met de lokale democratie werkelijk voorstaat
en hoe het lokaal bestuur zich ontwikkelt. ‘Ik heb
gekozen voor de titel “De lokale staat” vanwege de
dubbele betekenis die ik erin zag: in welke staat het
lokaal bestuur verkeert en de vraag of we wellicht op
weg zijn naar een lokale staat binnen de natiestaat,
nu het lokaal bestuur zoveel taken erbij krijgt en aan
gewicht wint. Ik dacht ook aan de stadsstaat, de
8
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publicaties die er zijn geweest over “van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad”, waarin wordt betoogd
dat de welvaartsstaat niet meer op landelijk niveau
wordt gemaakt, maar lokaal. Het is een heel spannende tijd. Gaat het de kant op waar Elzinga bang
voor is of zijn de taken die gemeenten er nu bij krijgen de opmaat naar enorme ontwikkelingen die tot
grotere verschillen tussen gemeenten leiden? Dat
laatste vind ik een heel prikkelende gedachte.’
“Wie gaat er lokaal over de dingen” is wat Peters
vanuit haar praktijkleerstoel wil onderzoeken. Zicht
krijgen op waar de macht zit en welke belangen
werkelijk gediend worden. ‘Want het governancedenken en bestuurskundige inzichten over netwerken’, zegt zij, ‘hebben dan wel tot een beter inzicht
geleid hoe het bestuur werkt, maar oog voor belangen en machtsaspecten is er veel minder. Het governancedenken kenmerkt zich door een optimistische
kijk op de dingen, ik zet de komende jaren een wat
wantrouwigere bril op, meer die van een klassieke
politicoloog.’

Waar zit de invloed dan wel?
Haar grootste zorg, zegt ze, is of gemeenten en
regio’s die steeds meer autonoom afspraken maken
en contracten sluiten met bedrijven en maatschappelijke organisaties, zoals zorg- en welzijnsinstellingen,
wel opgewassen zijn tegen deze partijen. ‘Als
gemeenten steeds meer wegkrijgen van die lokale
staat, een autonome identiteit met een politieke
gemeenschap die zijn eigen afwegingen kan maken,
dan vraag ik mij af welke risico’s we daarmee nemen,
zeker in kleinere gemeenten, maar ook in grotere.
Alleen al vanwege de hoeveelheid publiek geld die
naar gemeenten wordt overgeheveld is het reden om
goed te kijken naar waar dat geld precies landt. Maar
ook welke deals er met partijen worden gesloten en
wiens belangen daarmee worden gediend. Welke
groepen inwoners worden er beter van en welke niet
en worden daar in alle openheid afwegingen over

er lokaal gediend?’
gemaakt? Waar gaat het knellen in de lokale zorg, als
er ergens te weinig geld voor is? Wie gaat die keuzes
maken? Een van mijn eerste concrete onderzoeksvragen waarmee ik aan de slag wil is als gemeenteraden en wethouders zeggen geen greep te hebben
op de besluitvorming binnen gemeentelijke samenwerkingsverbanden, waar die invloed dan wel zit.’
De hoop is natuurlijk dat het in de gemeenteraad
zichtbaar wordt als bijvoorbeeld een groep mensen
te weinig zorg krijgt, zegt Peters. ‘En dat zou ook
moeten, maar om allerlei redenen zijn gemeenteraden er nu niet toe geneigd om dat soort debatten
op het scherpst van de snede te voeren. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat gemeenteraden vaak niet
goed weten wat ze willen en dus ook niet goed
aangeven waarover ze door het college geïnformeerd
willen worden. Daardoor is ook de controle door de
raad op de doeltreffendheid van de bestedingen
meestal niet goed.’

Flauwekul
Die zorg over gemeenteraden wordt breed gedeeld,
maar gezien de ontwikkelingen in het lokaal en regionaal bestuur, zegt Peters, moeten gemeenteraden
meer dan ooit de spil zijn van het horizontaal toezicht
en controle. Zij vreest echter dat het de komende
jaren pijnlijk duidelijk wordt dat veel gemeenteraden
geen zicht meer hebben op de afwegingen die
worden gemaakt en daar ook geen controle meer op
uitoefenen. Klaartje Peters: ‘Gemeenteraden moeten
die controle terugpakken. Het is daarom onvermijdelijk dat gemeenten worden opgeschaald. Voor een
gemeenteraad in een kleinere gemeente is het echt
niet meer te doen om serieuze controle en toezicht te
houden op de afspraken die bijvoorbeeld met zorgpartners gemaakt worden.’ Inmiddels weten bestuurders en politici in kleinere gemeenten dat zelf ook
wel, schat zij in. ‘De vraag is van wie ze het duwtje
gaan krijgen, het kan ook zo zijn dat het over vijf jaar
heel snel vanzelf gaat. De verbeten woede over herindelingen van jaren geleden zie je in ieder geval
minder. Wel zie je dat bestuurders hun eigen belang
in discussies over herindeling nogal eens laten voorgaan in plaats van het bewonersbelang. Het is heel
makkelijk om mensen mee te krijgen in het verzet
tegen herindeling door te zeggen dat het verenigingsleven en de identiteit van het dorp verloren gaat.
Daar kan ik boos van worden, want het is flauwekul.’
Maar met alleen opschaling van gemeenten, blijft de

Onlangs werd dr. Klaartje Peters benoemd tot bijzonder hoogleraar
lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht.

controlerende taak van gemeenteraden ook een punt
van zorg, denkt Peters, die ook voorzitter is van de
Rekenkamer van de gemeente Maastricht. ‘Gemeenteraden komen daar simpelweg onvoldoende aan
toe. Om ze beter te kunnen ondersteunen, kun je

‘Gemeenteraden weten vaak niet goed
wat ze willen en kunnen dus ook niet
goed aangeven waarover ze door het college geïnformeerd willen worden.’
denken aan het versterken van de rekenkamers, maar
gemeenteraden kunnen zelf ook meer doen. Ze
kunnen meer samenwerking zoeken met inspecties,
de accountant en andere Rekenkamers in de regio,
griffies kunnen regionaal meer samenwerken en
raadsleden kunnen met collega’s uit omringende
gemeenten raadswerkgroepen beginnen om samen
meer grip op thema’s te krijgen. Dat zal nodig zijn. En
burgemeestersblad 72 2014
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Volgens Klaartje Peters is het voor een gemeenteraad in een kleinere gemeente echt
niet meer te doen om serieuze controle en toezicht te houden op de afspraken die
bijvoorbeeld met zorgpartners gemaakt worden.

natuurlijk kan een raad zichzelf ook extra onderzoeksbudget toekennen. Dat gebeurt alleen niet, omdat
collegepartijen dat nog steeds niet willen.

Gekozen burgemeester
De positie van de burgemeester komt waarschijnlijk
voor in haar oratie (we spraken enkele weken ervoor).
‘Ik moet keuzes maken en laat de burgemeester waarschijnlijk uit mijn verhaal, omdat ik het sterke gevoel
heb dat er een soort van overeenstemming is dat zijn
positie moet worden verbeterd en versterkt. Afgezien
dan van een enkele koppige burgemeester die vindt
dat het prima is, zoals het nu is.’ Maar uitgaande van
een sterker wordend lokaal bestuur, dat steeds bepalender wordt voor het welzijn van mensen, acht Peters
een gekozen burgemeester onvermijdelijk. ‘De burgemeester moet verlost worden uit de klem waarin hij
nu zit. Weinig positie binnen het college en aan de
leiband van raadsleden die in functioneringsgesprekken tegen hem kunnen zeggen dat hij te weinig zijn
gezicht heeft laten zien bij die en die buurtvereniging
of dat hij ze te vaak te vroeg afkapt tijdens de raadsvergadering, tja. Kan een burgemeester in die situatie
nog echt gezaghebbend sturing geven aan zo’n gezelschap, bijvoorbeeld als het gaat om integriteit? Het
lijkt mij geen houdbaar systeem. Het kan niet anders
dan dat een burgemeester op een gegeven moment
een eigen mandaat van de kiezers moet krijgen.’
Verkiezingen geven burgemeesters de mogelijkheid
10
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om een agenda te presenteren, vervolgt ze. ‘En als
dat gebeurt zou dat er ook toe kunnen bijdragen dat
raadsverkiezingen wat scherper worden en dat ook
partijen meer met een duidelijke agenda voor vier
jaar gaan werken en zeggen: “als je op ons stemt ,
krijg je dit en dat niet”.’
Die lokale staat zal er voorlopig in ieder geval niet
komen, denkt ze. ‘Het lokaal bestuur wordt geen
echte concurrent van de natiestaat, maar de verhouding verandert wel. Door de decentralisaties nemen
de gemeenten binnenkort ongeveer een derde van de
overheidsuitgaven voor hun rekening, nu is dat nog
ongeveer een kwart. In Den Haag heeft het decentraliseren van taken naar gemeenten lang niet zo geleefd
als nu. Dat stemt mij optimistisch over de wens om
de lokale democratie te versterken.’
Voor Peters is het dan ook zonneklaar dat een volgende stap een uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied moet zijn. ‘Gemeenten moeten de ruimte
krijgen om zelf meer inkomsten te genereren als er
enorme tekorten dreigen. Dat kan niet anders als je
daar zoveel taken neerlegt.’ Iets anders wat volgens
haar een logisch gevolg is van het versterken van de
lokale democratie, is het wegvallen van de rechtsgelijkheid op landelijk niveau. ‘Het kan niet anders dan
dat er verschillen gaan ontstaan tussen gemeenten
als je de lokale democratie echt wilt versterken en
wilt dat daar meer afwegingen worden gemaakt.’ <
Peter van Noppen

DGBK
Hoera, gemeenteraadsverkiezingen!
oude verschillen. Van oudsher zal de burgemeester
om moeten gaan met de mogelijkheid dat hij voorzitter wordt van een nieuw college dat andere
beleidsprioriteiten kent.

Gert-Jan Buitendijk
Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Bij de samenstelling van het college heeft u geen
formele positie. Aangezien de burgemeester voorzitter van het college is en met de nieuw te benoemen
wethouders moet samenwerken wordt u in veel
gemeenten geïnformeerd over de ontwikkelingen
rond de collegevorming. In sommige gemeenten mag
u daarover ook uw opvattingen geven. Een burgemeester kan worden gevraagd in te schatten of de
beoogde kandidaat voor het wethouderschap bij het
collegeteam past. De ruimte voor inbreng van de
burgemeester bij de samenstelling van het college zal
van gemeente tot gemeente verschillen en door de
lokale bestuurscultuur worden bepaald. Maar daar
komt deze keer meer bij.

Kinderen kunnen wekenlang verwachtingsvol uitkijken naar hun verjaardag. U kent dat gevoel vast
nog wel, die gezonde nervositeit. Ik herinner het me
vooral van toen mijn kinderen nog kleiner waren.
Maar ik herken het gevoel ook. Zeker toen ik nog zelf
‘op de lijst stond’ en wel op een verkiesbare plaats.
De spanning liep op, nog een interviewtje hier, wat
canvassen of folderen daar. Tot de grote dag er was.
Zo heb ik uitgekeken naar de gemeenteraadsverkiezingen. Voor mij waren en zijn verkiezingen nog
altijd een feest, een feest van de democratie. Het is
de dag waarop de kiezer voor de komende periode
de eigen volksvertegenwoordigers mag kiezen. Op
het moment van schrijven van deze column zijn de
voorbereidingen voor de verkiezingen nog in volle
gang. Als burgemeester zult u het druk gehad hebben
om het verkiezingsproces in uw gemeente goed en
ordentelijk te laten verlopen.
Inmiddels zijn de nieuwe raden geïnstalleerd. In veel
gemeenten zal de samenstelling van de raad gewijzigd zijn. Het komt er nu op neer dat er op basis van
gemeenschappelijk beleid en meerderheden nieuwe
colleges gevormd gaan worden. Het nieuwe beleid zal
in veel gemeenten op belangrijke punten van het

Het takenpakket van de gemeenten zal door de
3-Decentralisaties fors worden uitgebreid. Gemeenten zijn vanaf 2015 de belangrijkste partij op het
gebied van jeugd- en gezinszorg en de maatschappelijke opvang. Belangrijke vragen komen daarbij om
de hoek kijken. Hoe gaan we bijvoorbeeld de opvang
van gestrande jongeren organiseren en op welke
wijze willen we ouderen ondersteunen bij het zo lang
mogelijk zelfstandig thuis wonen? De nieuwe raad zal
in samenspraak met het college antwoorden op die
vragen moeten geven. De burgemeester speelt daarbij een niet te onderschatten rol.
Zo bezien brengen de verkiezingen nogal wat gevolgen met zich mee voor de burgemeester. Voor de
meesten van u geen bezwaar want een burgemeester,
die uit het juiste hout gesneden is, hecht aan de
democratische inbedding van het lokaal bestuur en
beschouwt veranderingen in het bestuur als een
gegeven. Met u hoop ik dat de gemeenteraadsverkiezingen bijdragen aan een goed lokaal bestuur dat is
opgewassen voor de zware taken waar gemeenten
voor komen te staan. Hoera, gemeenteraadsverkiezingen!
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Lochemconferentie 2014: De toekomstbestendige burgemeester

Steven ten Have: nederigheid,

Mede voorbereid door de deelnemers aan het 2014 Vakatelier stond de Lochemconferentie dit jaar in
het teken van “De toekomstbestendige Burgemeester”. Drie inleiders uit drie verschillende richtingen
hebben hun visie gegeven op dit thema en het kan geen toeval zijn dat er zoveel overeenstemming
zit in hun bijdragen. Professor Steven ten Have nam de deelnemers mee in het belang van ’stil leiderschap’ en nederigheid als deugd en basis voor goed leiderschap. Hanneke Möhring onderzocht de voor
de toekomst gewenste kwaliteiten en kwam uit op moed, compassie, verbondenheid en kwetsbaarheid.
En Harry ter Braak stelde een nieuw soort rentmeesterschap voor als kwaliteit om te kunnen sturen op
spanningsbogen. Drie invalshoeken met zoals gezegd frappante overeenkomsten. Dat kan geen toeval
zijn. Een verslag van Dick van Ginkel.

E

en ochtend met professor Steven ten Have
staat garant voor een dialoog en gezamenlijke
zoektocht. Verwacht van hem geen college met
alleen eenrichtingsverkeer en ook geen panklare
oplossingen; hij zet graag aan tot denken en doet dat
zelf ook in gesprek met de aanwezigen. Ten Have
benut zijn aanwezigheid tijdens de Lochemconferenties dan ook om met de aanwezige burgemeesters
een dialoog aan te gaan over leiderschap. Dat is een
van de thema’s waarnaar hij veel onderzoek heeft
gedaan, graag over spreekt en waarover hij veel
verhalen en tot de verbeelding sprekende voorbeelSteven ten Have studeerde Rechten
en Psychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Vervolgens haalde hij
zijn doctoraal Bedrijfskunde aan de
Universiteit Nijenrode. In 2004 was
hij medeoprichter van TEN HAVE
Change Management. Steven is
gepromoveerd aan de Technische
Universiteit Twente op een proefschrift over strategische veranderingen bij grote ondernemingen zoals
Nokia en ST Micro-electronics. Hij is
als hoogleraar Strategie & Verandering verbonden aan de postgraduate
opleiding Verandermanagement en
de postgraduate opleiding Management Consultant aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tevens is hij auteur
en coauteur van een groot aantal
publicaties (zowel boeken als artikelen in vaktijdschriften en internationale journals) op het gebied van
management en organisatie.

12

burgemeestersblad 72 2014

den paraat heeft, vaak – en voor wie hem kent geen
verrassing – uit de sportwereld.

Stil leiderschap
De vraag “Wie heeft er een vraag over leiderschap” is
zijn start van de ochtend. En na enige aarzeling komt
die eerste vraag al snel uit de zaal: “Wat is goed
leiderschap en waar moet een leider aan voldoen?”
Ten Have geeft aan dat naar zijn mening de verhalen
over leiderschap veel gaan over wat je zou kunnen
noemen “Groot Leiderschap”. Zowel in positieve als in

gezag en het belang van context

Jeffery Hillman, de dakloze op blote voeten, die van politieman
Lawrence DePrimo een paar schoenen kreeg. Volgens Steven ten
Have een mooi voorbeeld van stil leiderschap.

negatieve zin is de maatschappij hierop gefocust. Wie
heeft niet gesmuld bij de verhalen over ABN (“De
Prooi”) of de teloorgang van ENRON. En in positieve
zin kennen velen wel een van de boeken geschreven
over de rol die Jack Welch bij General Electric heeft
gehad in het leiden van deze megaorganisatie.
Maar er is ook een andere vorm van leiderschap die je
“Stil Leiderschap” (“Quit leadership”) zou kunnen
noemen, en waar je weinig over hoort. Een mooi voorbeeld daarvan is de politieman Lawrence Deprimo van
de New York Police Department (NYPD) die eind
november 2012, zonder dat hij het wist werd vastgelegd op de foto toen hij op eigen initiatief en kosten
voor een dakloze een paar schoenen kocht. Dankzij
een toevallige voorbijganger ging dit beeld razendsnel
over het internet en weten we er van. Maar dat was
helemaal niet Delprimo’s opzet. Het ging hem slechts
om de dakloze te helpen bij de naderende winter. Om
deze vorm van leiderschap nog verder te verkennen
neemt Ten Have de aanwezigen mee in de vier kardinale deugden (Voorzichtigheid, Rechtvaardigheid,
Gematigdheid en Moed), later aangevuld met de drie
goddelijke deugden (Geloof, Hoop en Liefde), en de
naar zijn mening achtste deugd “Nederigheid”.

In veel psychologisch onderzoek is aangetoond dat
goed leiderschap niet met zichzelf bezig is, maar
betrokken is op anderen. Leiders beschikken over een
gebalanceerd zelfvertrouwen en zoeken fouten allereerst bij zichzelf (‘internal locus of control’) in plaats
van bij anderen. Ze staan altijd open voor meer infor-

‘Goed leiderschap is niet met zichzelf
bezig, maar betrokken op anderen.’
matie en beschouwen anderen om zich heen als
gelijkwaardig . Nederigheid dus als deugd, een basis
van waaruit goed leiderschap kan ontwikkelen. Maar
dat alleen is nog niet genoeg. Ook een moreel kader
en de context spelen een belangrijke rol.

Moreel kader
“Macht wordt gezag als het in een moreel en geaccepteerd kader is ingebed”. Vanuit de functionele
kant van leiderschap zou je de grote dictators van de
burgemeestersblad 72 2014
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De Lochemconferenties 2014 stonden in het teken van
“De toekomstbestendige burgemeester”. In totaal
namen 225 burgemeesters deel aan de conferenties.

vorige eeuw kunnen betitelen als effectieve leiders.
Maar vanuit een moreel kader waren hun daden
vanzelfsprekend onmenselijk en verwerpelijk. Het is
dan ook begrijpelijk dat Peter Drucker, een van de
grote auteurs op het gebied van leiderschap over hen
zei “If that’s leadership, I prefer management!”. Een
moreel kader is dus onlosmakelijk verbonden met
goed leiderschap, dat maakt dat leiderschap ook
gezag krijgt. En moraliteit speelt naast het grote voorbeeld ook in het klein, is te herkennen aan de
persoonlijke “geloofwaardigheid” en creëert, als daar
aan voldaan wordt, een ‘license to lead’.

‘Moraliteit creëert − als daar aan voldaan
wordt − een “license to lead”.’
Maar dan is ook nog de context. In de visie van Ten
Have kan er nooit sprake zijn van één stijl van leidinggeven die goed is in alle situaties. De huidige
aandacht voor bijvoorbeeld ‘coachend leiderschap’
als oplossing voor alle soorten organisaties is dan
ook onzin. De context maakt leiders, schept kansen,
maar breekt ze ook af. Soms zijn leiders effectief in
een bepaalde situatie en wordt gemakkelijk aangenomen dat zij in een andere context even effectief zullen
zijn. Maar het tegendeel is vaak het geval. Een waarschuwing van ten Have die misschien op z’n plaats is
14
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bij de huidige praktijk en het model voor het opstellen van competentieprofielen en beoordeling van
kandidaten voor het burgemeestersambt?

Social media
Als laatste gaat ten Have in op de impact die social
media hebben op leiderschap. Hier heeft hij wel een
advies. Het is ontegenzeggelijk zo dat social media een
grote impact hebben, maar vanuit leiderschap mag ook
worden verwacht dat recht gedaan wordt aan wat hij
noemt een “fair process”. Niet iedereen kan alles krijgen, en procedurele rechtvaardigheid zorgt ervoor dat
dit acceptabel is voor allen. Wordt als burgemeester
daarom geen vliegende keep die achter alle ballen
aanholt, maar durf vanuit dat ‘fair process’ ook de soms
hijgerigheid van de social media aan de orde te stellen.
De input van Ten Have leidde deze ochtend tot vele
discussies waarin de aanwezigen, aangemoedigd
door de persoonlijke openheid van Ten Have, ook
eigen persoonlijke dilemma’s durfden te delen. In
eerste instantie is er enige weerstand om de burgemeester te zien als een leider, “het is immers een
functie die als het erop aan komt formeel niet veel te
zeggen heeft?”. Maar eenmaal meer op het denkspoor
van het ‘stille leiderschap’ blijkt het denken in termen
van deugden, gezag en context inspiratie te geven
voor persoonlijke reflecties over wat dit kan betekenen voor de “toekomstbestendige burgemeester”. <

Verkeerde bemoeienis
Twee van de Lochemconferenties kenden een korte onderbreking voor een enquête. Een redacteur
van NRC-Handelsblad reikte aan de deelnemers een vragenlijst uit waarin een aantal vragen over de
bestuurbaarheid van de gemeente werd voorgelegd. Bijna zeventig burgemeesters hebben de vragenlijst geretourneerd en op basis daarvan verscheen een publicatie in de krant. Marianne Heeremans en
Irma Hesp, burgemeester en griffier van Heemstede, waren het hier niet mee eens en stuurden onderstaande column aan het Burgemeestersblad. ‘Burgemeesters vellen geen publiek oordeel over raads
leden’, zo vinden zij.

‘L

inks en rechts klinken in de media bezorgde
geluiden over de gemeenteraden. Kunnen
ze hun taken wel aan? Worden de decentralisaties hen teveel? Weten ze wel hoe een begroting
te lezen? Verliezen ze zich niet teveel in details? En
bemoeien ze zich met zaken waar ze niet over gaan?
Ook het Genootschap van Burgemeesters heeft zich
laten verleiden om haar leden een vragenlijst te laten
voorleggen voor een oordeel over de kwaliteit van de
gemeenteraad, zo lazen wij in de NRC van 1 maart
jongstleden. Een soort van rapportcijfer aan het eind
van de periode. En 40 procent van de burgemeesters
vindt kennelijk dat hun raadsleden zakken voor het
examen.
Ons lijkt het een verkeerde keuze dat burgemeesters
optreden als beoordelaar van de raad waarvan zij
voorzitter zijn. Over raadsleden wordt geoordeeld door
de inwoners van hun gemeente. Het publieke oordeel
is niet aan burgemeesters. Zij bemoeien zich met
zaken waar zij niet over gaan. De burgemeester heeft
een neutrale positie in ons bestel, staat boven de
partijen en is verbinder in het College en in de Raad.
En is daarnaast ook nog eens de verbindende schakel
tussen beiden. De boel een beetje bij elkaar houden,
zeg maar. En dat met de nodige hoffelijkheid en zorg-

vuldigheid. Zonder politieke agenda, maar wakend
over de eenheid, bestuurlijke hygiëne, omgangsvormen en integriteit.
De rol als verbinder komt ter discussie als burgemeesters zich laten verleiden om één van beide organen de
maat te nemen. En mee te huilen met de wolven in het
bos. Mag een burgemeester dan geen kritiek hebben
op het functioneren van zijn eigen raad? Zeker wel. En
bespreek het dan vooral. Met de eigen raad. In het
eigen Raadhuis. Spreek elkaar aan, streef naar verbeteringen, maar blijf weg van publieke oordelen. Alleen
dat kan de basis zijn van verbindend leiderschap.
Dat burgemeesters deelnemen aan een onderzoek
over de kwaliteit van raadsleden is een overschatting
van hun ongekozen positie in de lokale democratie.
Raadsleden voeren hun functioneringsgesprekken
met de kiezers, niet met burgemeesters. Dat burgemeesters publiek over de raad oordelen raakt de
omgangsvormen, de verbindende kracht en de integriteit als betrouwbare raadsvoorzitters. Verkeerde
bemoeienis dus!’

Marianne Heeremans, burgemeester Heemstede
Irma Hesp, raadsgriffier Heemstede
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Nieuwsberichten Blogs
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Het complete artikelenarchief
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burgemeestersblad 72 2014

ad_185x54_VNG app.indd 1

15

08-03-13 13:24

Hanneke Möhring over het burgemeestersambt van de toekomst

‘Why mayors should

Een ‘World Café’ op woensdagochtend in Lochem? Dat doet denken aan een iets te vroeg op de dag
gepland feest, maar het is een intensieve manier om als burgemeesters met elkaar te discussiëren over
de uitdagingen voor de komende tijd. Het is de werkvorm die Hanneke Möhring heeft gekozen voor
haar bijdrage aan de Lochemconferentie. Maar voordat de deelnemers over hun uitdagingen in gesprek
gaan schetst Hanneke Möhring de uitdagingen voor het burgemeestersambt zoals zij die ziet.

S

amen met de deelnemers vat Hanneke
Möhring de vele ontwikkelingen waar burgemeesters mee te maken hebben samen. Het
rijtje is op zich snel gemaakt, onder andere: volatiel
politiek klimaat, toenemende netwerksamenleving,
participatiemaatschappij, zoeken naar nieuwe identiteiten, 3-D operaties, regionale samenwerking,
komende raadsverkiezingen en nieuwe Raden en
Colleges. Stuk voor stuk ontwikkelingen die we kennen
maar de impact ervan niet kunnen voorspellen.
Wat we wel weten is dat de maatschappij een steeds
grotere diversiteit laat zien en ook diffuser wordt. Wat
volgens Hanneke Möhring ook opvalt is het tempo
waarin ontwikkelingen zich voltrekken. Een film van
Frans Bromet van nog geen vijftien jaar geleden
waarin hij willekeurige voorbijgangers vraagt of zij
een mobiele telefoon zouden willen hebben brengt
de zaal schuddebuikend aan het lachen. Het is onbegrijpelijk dat zo kort geleden zo naïef over de mobiele telefoon werd gedacht, waar dat apparaat nu niet
meer weg te denken valt uit onze maatschappij.

Strategie, stijl en persoon
Tegen de achtergrond van deze snel veranderende
tijden heeft Hanneke Möhring de laatste weken in
haar vele contacten met mensen uit haar netwerk de
vraag gesteld welke aspecten zij van belang achten
voor een goed burgemeesterschap. En dat levert een
interessant beeld op. Geordend naar de aspecten
strategie, stijl en persoon gaven de door haar
bevraagde burgemeesters de volgende zaken aan als
belangrijk voor het ambt.
Ten aanzien van strategie het durven zetten van een
stip aan de horizon. Niet vanuit een persoonlijk
streven, maar als uitdrukking van een gezamenlijke
ambitie. Ook het kunnen combineren van de behoefte aan grootschaligheid aan de ene kant (3-D) en
tegelijkertijd kleinschaligheid waar het gaat om de
behoeften van burgers en de beleving van de eigen
Raad. Dit alles vraagt van de burgemeester de
16
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kwaliteit om strategisch balans te brengen in de
sturing van processen.
Als het gaat om de stijl van werken blijft de kwaliteit
van verbinder voorop staan. De burgemeester moet
herkenbaar zijn voor iedereen. Hanneke Möhring
introduceert daarvoor de term ‘capacity to convene’,
de kwaliteit om processen zo in te richten dat problemen worden opgelost zonder dat je zelf perse het
middelpunt van de oplossing hoeft te zijn. Overigens
wil dat niet zeggen dat niet af en toe veranderingen
moeten worden aangejaagd en moed moet worden
getoond. Ook dat behoort tot de noodzakelijke stijl
als de context daar om vraagt.

“You can’t get to courage without
walking through vulnerability”
(Brene Brown)
En ten slotte de persoon van de burgemeester. Daar
waren de bevraagde burgemeesters het eens over de
kwaliteit “Ego-loos”. De burgemeester moet een
persoonlijkheid hebben die het mogelijk maakt om
een stapje opzij te kunnen zetten als dat nodig is.
Kwetsbaar te durven opstellen. Anderen hun feestje
gunnen, en geen status of statussymbolen na willen
streven.

Effectieve vorm van governance
En hier komt voor Hanneke Möhring de in de inleiding genoemde titel terug: “Waarom burgemeesters
de wereld moeten regeren”. Het is een uitspraak van
Benjamin Barber, een Amerikaans politicoloog die
overigens dit jaar ook te gast zal zijn bij de VNG. In
de visie van Barber staan burgemeesters bekend
door hun pragmatisme, hun instelling om dingen
voor elkaar te krijgen en hun professionele neutraliteit ten opzichte van religie en ideologie. Zij vormen
volgens Barber het voorbeeld voor een nieuwe effectieve vorm van governance.

rule the world’

Hanneke heeft twintig jaar ervaring in het openbaar bestuur, zowel
vanuit de consultancy als via haar lidmaatschap van de Raad voor
het openbaar bestuur (Rob). Zij is partner bij BoerCroon en voorzitter van de sector Publiek Domein. Hanneke studeerde psychologie
en bestuurskunde (Leiden) en volgde later leergangen aan zowel
Harvard Business School als de VU.

Burgemeesters kunnen deze vorm van leiderschap
laten zien als ze beschikken over de volgende kwaliteiten: Moed, Compassie, Verbondenheid en Kwetsbaarheid. Waarbij met name de kwetsbaarheid een
leider authentiek maakt. Zowel Barber als de door
Hanneke Möhring bevraagde mensen geven dus aan
hoe belangrijk de persoonlijke kwaliteiten van de
burgemeester zijn en zullen worden. En daarmee was
de toon gezet voor een intensieve ‘World Café’ in het
tweede deel van de ochtend.

“Heeft u een mobiele telefoon nodig?”
(Frans Bromet)
In drie sessies hebben de aanwezigen zich gebogen
over de vraag wat voor de komende periode de
zwaarste uitdagingen zijn. De scope van dit artikel
biedt geen plaats aan alle resultaten van de discussies, maar enkele zaken vielen op.
Allereerst dat velen de kentering aanvoelen die zich
aan het voltrekken is en de impact die dat moet

hebben op de rolinvulling. Het klassieke profiel van
de burgemeester is niet weg (bijvoorbeeld verbinder),
maar moet worden aangevuld met nieuwe vormen
van aanspreekbaarheid. Het burgemeestersambt
heeft al vele ontwikkelingen doorgemaakt en daar
kan ook wellicht enige hoop uit worden geput voor de
nu noodzakelijke aanpassingen. Wel is belangrijk fris
te blijven in de eigen functie. “He is fresh, everyone
else is tired” was de slogan waarmee John Lindsay in
1966 verkozen werd tot burgemeester van New York.
Als je niet meer fris bent, geen energie hebt of kunt
opwekken, anderen kunt oppeppen, is het misschien
beter tijd om te gaan?
Hanneke Möhring sluit de discussies af met enkele
persoonlijke tips voor de burgemeesters, met name
ten aanzien van de samenwerking in het straks nieuwe college: kies een gezamenlijk strategisch project
en zet een stip op de horizon. Leer elkaar in college
en raad direct goed kennen, en organiseer feedback
op je eigen handelen. En op een meer persoonlijk
niveau: voer regelmatige ‘bila’s’ met de wethouders
en zorg dat je elkaar goed kent. <
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Harry ter Braak ziet de burgemeester als rentmeester

Sturen op spanningsbogen
Harry ter Braak geeft aan het begin van zijn bijdrage aan Lochem 2014 aan dat hij het wil hebben over
tegenstellingen in de maatschappij, en gaat er direct met de aanwezigen naar op zoek in concrete
cases. Uitzetting van asielzoeker, politieke druk rond een centrumplan, een nieuwe brandweerkazerne,
de terugkerende pedofiel, de huisvesting van MOE-landers in een vakantiepark.

H

et is een greep van de cases die in snelle
vaart voorbijkomen en waarin Ter Braak laat
zien dat er in geen van die situaties één
waarheid of waarde is, maar altijd een samenstel van
waarheden/waarden. De kunst is om het bestaan van
de achterliggende waarden op tafel te krijgen en een
finaal oordeel uit te stellen en te verbinden. Dat
vraagt uitstel van oordeel. En daar ligt een uitdagende rol voor de burgemeester.

Vraagstuk en oplossing
Maar voordat Ter Braak op de rol van de burgemeester ingaat, staat hij stil bij het bestaan van die
tegenstellingen en de toename ervan. Er is namelijk
een aantal fundamentele ontwikkelingen gaande in
de samenleving. Informatie is niet meer schaars en
overal beschikbaar. De maakindustrie verandert
fundamenteel, omdat het meer mogelijk wordt op
maat en ‘realtime’ te produceren. Verdienmodellen
moeten vernieuwd worden. Winkelcentra zullen

‘Uitstel van oordeel. Daar ligt een
uitdagende rol voor de burgemeester.’
zwaar onder druk komen te staan, willen ze overleven. Voorzieningen die de gemeenschap(szin)
ondersteunen evenzeer. Dat zet het gemeentebestuur onder druk om de leefbaarheid op een goed
niveau te houden. Het aantal vrijwilligers zal fors
afnemen, evenals het aantal mantelzorgers door de
verkleining van gezinnen en tegelijkertijd zullen we
door de beperkte beschikbaarheid van middelen
minder gebruik kunnen maken van professionals. De
bevolking vergrijst en krimpt. Andere oplossingen
zijn nodig om in de toekomst ons welvaarts- en
welzijnsniveau te handhaven. Dat levert onvermijdelijk serieuze spanningen op in de samenleving op
allerlei niveaus. De emancipatie van de burger zet
18
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zich voort. Van de overheid wordt verwacht dat ze
overlaat en presteert tegelijk.
Hoewel het op het eerste gezicht misschien niet zo
lijkt, hebben deze tegenstellingen elkaar nodig.
Goede oplossingen zouden gericht moeten zijn op
het overspannen ervan in plaats van het kiezen van
één perspectief: ze zullen met arrangementen
verbonden moeten worden.

Uitdaging
Daar ligt een enorme uitdaging voor de overheid in
het algemeen en de burgemeesters in het bijzonder.
Burgers, bedrijven en instellingen bepalen steeds
meer zelf hun positie op basis van de toegevoegde
waarde die zij leveren. De overheid vormde lang het
centrum van de maatschappij, maar zal zijn invloed
verliezen als zij niet in staat is ‘van de burger’ te
zijn. Een reeks van publicaties en auteurs gaat de
laatste tijd in op die veranderende rol van de overheid. Het WRR-rapport over de ontwikkeling van
onze economie, de discussie die Hoogduin heeft
losgemaakt, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling die om een veerkrachtige overheid vraagt,
Roel in ’t Veld die om co-existentie in plaats van
substitutie vraagt. In de politiek wordt gereageerd
met afgrijzen, wazige compromissen of extreme
keuzes die geen verbinding met de uitersten van de
vraagstelling verzorgen.
Burgemeesters ervaren vaak als de beste of als
eerste de toename van de soms ogenschijnlijk
onoverbrugbare tegenstellingen in de gemeenschap. En gebruikelijk is het om daarvoor een
beroep te doen op hun kwaliteiten als procesbegeleider. Maar dat is volgens Ter Braak onvoldoende
en te gemakkelijk. Burgers hebben binnen de
gemeente een bestuurder nodig die zich niet in een
specifiek belang laat zuigen, hoewel ze zelf de
eerste zullen zijn om dat wel te eisen. Een bestuurder die van hen allen is en blijft.

Complexiteit herkennen

Harry ter Braak (1952) is

De overheid moet leren met oplossingen te komen
die de rijkheid van de opgave respecteert en niet
wegloopt voor problemen of nieuwe veroorzaken. Er
zijn geen gemakkelijke oplossingen meer. Aan elke
oplossing kleeft een nadeel. Bij iedere keuze wordt
een belang geraakt. Vernieuwing van ons denken en
handelen kan alleen vanuit respect voor de complexiteit van de opgave.
Burgemeesters kunnen dat laten zien door zichtbaar

onderzoeker bij de Univer-

zijn carrière gestart als
siteit van Groningen en heeft
daarna verschillende functies
in het publieke domein vervuld,
waaronder gemeentesecretaris
van Delft en griffier van de provincie
Utrecht. Vanaf 2000 heeft hij bij
WagenaarHoes een gevarieerde
advies-, coachings- en trainingspraktijk
opgebouwd rondom de strategisch-

‘Burgers hebben een
bestuurder nodig die zich
niet in een specifiek belang
laat zuigen.’

bestuurlijke aspecten van organisaties. Naast
het advieswerk is Harry voorzitter van de maatschappijraad van woningbouwvereniging Stadgenoot. Ook is hij verbonden als docent strategie en verandermanagement aan de postdoctorale opleiding tot
controller in de publieke en non-profit sector van de
VU, en is hij docent bij SIOO (interuniversitair
centrum voor organiseren, veranderen, vernieuwen
en leidinggeven).

te maken welke waarden in het geding zijn. Vanaf de
start helder te zijn over waar hun strategische oriëntatie op gericht is. Te laten zien welke conflicten
acceptabel zijn of zelfs productief kunnen zijn.
Complexiteit herkennen, respecteren en partijen
actief inschakelen en het proces van gezamenlijke
gedachtevorming centraal stellen. Ervoor zorgen dat
alle partijen over een breed spectrum van informatie
beschikken. Dialectiek, dialoog, conversatie, maar
ook twijfel stimuleren bij allen die betrokken zijn.

Burgemeester als rentmeester
Voor die nieuwe rol van de burgemeester volstaat het
begrip procesbegeleider niet meer. Ter Braak introduceert daarvoor ‘rentmeesterschap’. De burgemeester
zal als een rentmeester moeten optreden, die oog
heeft voor alle belangen in de gemeenschap waar hij
voor mag werken. Hij zal actief moeten zoeken naar
verbindende arrangementen zonder partij te kiezen,

maar door te kiezen voor het arrangement
waarin onderliggende waarden van beide partijen tot
hun recht kunnen komen.
Deze rol van de burgemeester is door Piet Hein
Donner in het kader van het toenmalige integratiedebat al eens mooi beschreven (NRC december 2004)
maar kan ook gelezen worden als een onderstreping
van de rentmeestersrol zoals Ter Braak die schetst:
“Integreren is niet assimileren, maar de basis vinden
om met elkaar te communiceren. Integratie is veeleer
omgaan met onze verschillen dan zorgen dat we allemaal hetzelfde worden. Lange tijd was dit een kernkarakteristiek geweest van de Nederlandse natie.
Democratie is dan ook”, aldus Donner, “bovenal een
mechanisme om met verscheidenheid om te gaan.
We moeten steeds weer opnieuw leren met grote
verschillen om te gaan.” <
Dick van Ginkel
burgemeestersblad 72 2014
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Transitie van de jeugdzorg en de rollen van de burgemeester

Tussen casuïstiek

‘Wij leven niet in een tijdperk van veranderingen, wij leven in een verandering van tijdperken.’ Dit is de
context die Jean en Bart Eigeman schetsen tijdens de Lochemconferenties om te stoeien met de vraag:
wat betekent de transitie Jeugd voor de rollen van burgemeesters? Waarover ging het in Lochem?

I

s de lokale gemeenschap de basis van de democratie? Theo Maassen grapte over een traditionele
man in relatie tot zijn vernieuwende vrouw: “En
steeds maar terugkeren naar d'r basis, nou, ik vind
alles best, als je maar weet wie er thuis de baas is.”
Benjamin Barber plaatst de lokale gezagsdragers in
relatie tot de erosie van de natiestaat: dat gaat ook
over wie er in verhoudingen legitiem “de baas” is.
Dat is geen competitie tussen overheidslagen, dat
gaat over competenties van publieke vertegenwoordigers. Het lokale plein, het forum van de democratie,
kent in de digitaliserende wereld meerdere dimensies. De toegang tot en het zenden van informatie is
niet meer voorbehouden aan mensen met opleiding,
ervaring en/of positie.

‘Verwerven van invloed verandert van
organisaties die netwerken, naar
netwerken die zich organiseren.’
Dat publieke plein kent risico’s. In een netwerksamenleving hebben social media hun eigen dynamiek. Goed nieuws is geen nieuws. Dat heeft een
veranderende werking in de samenleving op individuen én op instituties. De hele professionele wereld
heeft zich opnieuw te legitimeren, óók de overheid.
Anders gezegd: De gemeenteraad verschuift van
“weinigen spreken namens velen”, naar “vertegenwoordigers die gehoor geven aan de velen die spreken”. Het world wide web verkleint de drempel naar
kennis en informatie en vergroot de community waar
mensen mee in contact staan. Mensen bewegen zich
in informele netwerken als basis, anders dan traditioneel hiërarchische instituten. Verwerven van invloed
verandert van organisaties die netwerken, naar
netwerken die zich organiseren. Dat uit zich van zorgen energiecoöperaties tot consumentenverzet tegen
de plofkip. Invloed ontstaat niet aan de beleidstafel,
wel door verantwoordelijkheid in productieve netwerken te nemen.
20
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Decentraliseren
De transities (Jeugd, AWBZ, Participatie) zijn een
poging op deze kantelende ontwikkelingen in te
spelen. De kritische evaluaties van de jeugdzorg stellen dat problematiseren, incidentgericht werken en
een sterke scheiding tussen expertises leiden tot een
bureaucratie waarin mensen vermalen worden. Het
drama van het maasmeisje heeft, sinds 2004, tot een
stijging van Onder Toezicht Stellen geleid van 30 tot
40 procent.
Hoe kunnen de transities een kans zijn om professionals anders te positioneren ten opzichte van burgers?
Het gaat daarbij bestuurlijk niet over hoe en wat, het
gaat vooral over waarom en waartoe!
Experts als Erik Gerritsen (Jeugdzorg Amsterdam) en
Rene Meuwissen (Jeugdzorg Rotterdam), geven aan
dat zij door vernieuwend werken nu al 40 procent
daling van Onder Toezicht Stellingen bewerkstelligen.
Zij pleiten niet alleen voor decentrale uitvoering, zij
doen een appél om lokale beslissingen ook decentraal af te stemmen met instellingen, op basis van
wederzijdse erkenning van expertise en rol.

Tussen casuïstiek en systeem
Op de vraag wie actief met transities bezig is, gaan
aarzelend een beperkt aantal burgemeestershanden
omhoog. Op de vraag in welke rol de burgemeesters
zich aangesproken voelen – OOV, burgervader/
moeder, of als voorzitter van college en raad –
ontstaat een levendig gesprek. Er springen vier
onderwerpen uit.
1. Aansprekend zijn
Het laagste punt… Veel burgemeesters hebben ervaring met noodsituaties. Hoe kun je in een crisis
knopen doorhakken? Soms is veiligheid van kinderen
in het geding. Soms wil een psychiater niet of is een
crisisplaats niet beschikbaar. Wat belemmert is onduidelijkheid, wie is bevoegd knopen door te hakken?
Lokaal-regionaal bestaat de mogelijkheid veel af te
spreken, daar is geen wettelijke titel voor (nodig).
Wees aansprekend! Het: “waarom is er niet eerder

en systeem

‘Kritische evaluaties van de jeugdzorg stellen dat problematiseren, incidentgericht werken en een sterke
scheiding tussen expertises leiden tot een bureaucratie waarin mensen vermalen worden.’

opgetreden” van media is er snel. Valkuil is naar
professionals te wijzen. Ook burgemeesters zijn deel
van de afrekencultuur. De kunst is niet de schuld en
wél de verantwoordelijkheid aan de orde te krijgen.
Daartoe is informatie-uitwisseling met uitvoerenden
nodig.
2. Aanspreken tot afspreken
Vanuit noodsituaties (die niet goed verlopen) is het
nodig om met uitvoerenden – samen met hun
leiding! – terug te redeneren. Wat/wie heeft niet
gefunctioneerd? Ook hier is aansprekend zijn nodig,
om tot afspraken te komen. Dat beweegt zich tussen
acceptatie dat het fout kan gaan en de ambitie
“niemand tussen de wal en schip”. Gerritsen spreekt
van de capacity to convene van burgemeesters.
Gezag, meer dan macht.
3. De gemeenteraad als assemblee
Het voorzitterschap van de Raad als assemblee, biedt
kans om de rol van de raad onderdeel van de omslag
te maken. Problematiseren, sturen op incidenten, afrekencultuur: de crisis van de jeugdzorg is ook de crisis
van de politiek. Raadsleden stimuleren in verbinding
met elkaar en met de samenleving te werken, is van
invloed op de kwaliteit van onderling verkeer. Van politieke markt (Almere) tot samen opgestelde visie (Mijn
Borne 2030), het is een basis om elkaar aan te spreken op elkaars rollen.
De burgemeestersrol is niet die van maker in het politieke-bestuurlijke proces, wél die van (mede-)mogelijkmaker.

4. Schakelen tussen casuïstiek en systeem
In noodsituaties is de openbare orde de belangrijkste
rol, met daarna aandacht voor burgervader/-moeder
en dan eventueel de verantwoording in politiekbestuurlijk opzicht. Er is enerzijds behoefte aan

‘De kunst is niet de schuld en
wél de verantwoordelijkheid
aan de orde te krijgen.’
verankering van doorzettingsmacht. De politiekbestuurlijke rol is primair bij het stimuleren van het
goed in- en verrichten van jeugdhulp: de gemeente
als systeemverantwoordelijke. Dat is primair een zaak
van de wethouder, maar vraagt anderzijds in én
buiten de gemeentelijke organisatie een omslag tot
regisserende netwerkorganisatie. De schakelrol
tussen casuïstiek en systeem, daarvan zeggen burgemeesters: “wij bemoeien ons er mee!” <
Jean Eigeman en Bart Eigeman
Jean Eigeman (EigemanID) en Bart Eigeman (b3o)
zijn beiden ruim tien jaar wethouder geweest, Zij
werken samen in Eigeman3D: ontwikkelsteun bij
navigeren in transitielandschap
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Project Landelijke Uitrol van Mediation bij Overheidsorganisaties (het LUMO-project)

Pionieren op het

Er is tussen overheden en burgers een wederzijdse verwachting om samen vorm te geven aan de samenleving. De overheid wordt hierin steeds meer dienstverlenend, de inwoners participerend. Dit resulteert in
veranderende omgangsvormen, waar mediation een belangrijke rol in kan vervullen. De afgelopen jaren
ontwikkelden de gemeenten in De Achterhoek een effectieve praktijk, die de komende tijd een “landelijke
uitrol” zal krijgen. Frans Spekreijse, voormalig burgemeester van Lochem is de projectleider.

“G

eachte collega,

Wist u dat ik, Frans Spekreijse, na vijftien jaar werkzaam te zijn geweest in het openbaar bestuur nu ook
als oud-burgemeester actief blijf op het gebied van
mediation? Wist u dat ik vanaf 2003 mij inzet om
mediation bij de overheid geïmplementeerd te krijgen? Wist u dat ongeveer de helft van al onze collega’s de opleiding tot mediator heeft gevolgd, dat de
opleiding nog steeds via ons genootschap wordt
aangeboden en dat er een mediatorsnetwerk van
burgemeesters bestaat?
Wist u dat onze minister Opstelten in 2011 in zijn
innovatieagenda spreekt van mediation in de Algemene Wet Bestuursrecht? Wist u dat Tweede Kamerlid Ard van der Steur een wetsontwerp over mediation aanbiedt aan de Tweede Kamer?
Wist u dat de Vereniging Mediatorsnetwerk Overheid
(VMnO) met vertegenwoordigers van diverse overheidsorganisaties (Rijk, UWV, Defensie, Politie en
Belastingdienst), de Vereniging Gemeente Mediation (VGM), de mediatorsorganisaties Stichting
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Mediation MRO en de Vereniging Mediators Openbaar Bestuur de handen ineen hebben geslagen om
één grote landelijke vereniging op te richten voor
mediators bij de overheid met de naam Vereniging
Mediators bij de Overheid (VMO)? De aanleiding om
de krachten te bundelen in een nieuwe vereniging
komt voort uit de grote veranderingen die momenteel gaande zijn in het mediationveld. Wist u dat ik
voorzitter ben geworden van de VMO?
Wist u dat ondanks veel inspanning bij niet meer
dan 1 procent van de geschillen mediation wordt
toegepast?
Ik hoop dat u dit artikel met aandacht zult lezen en
dat u mij zult benaderen om te overleggen hoe uw
gemeente pionier kan worden in het project Landelijke Uitrol van Mediation bij Overheidsorganisaties
en daardoor meewerkt om Nederland weer een stukje mooier te maken!”
Frans Spekreijse

vlak van mediation?
Het project Landelijke Uitrol Mediation bij Overheidsorganisaties wordt uitgevoerd door onderzoeks- en
adviesbureau beVRAAG. De volgende beVRAGERS werken aan dit project mee (vlnr): Marijke Synhaeve,
Carla Schouwenaars en Frans Spekreijse.

Mediationvaardigheden
Contacten tussen inwoners en overheid, waarbij
bijvoorbeeld mediationvaardigheden worden ingezet, zijn niet altijd voldoende om tot een oplossing
te komen. Een juridische procedure lijkt dan de
geëigende weg. Nadelen van een dergelijke procedure zijn echter dat deze vaak lang duren, de relatie
niet ten goede komen en niet zelden leiden tot een
resultaat dat niet door alle partijen gedragen wordt.
Mediation kan een goed alternatief zijn voor een
juridische procedure en dient ter aanvulling op de
inzet van mediationvaardigheden. De vraag is op
welke wijze mediation tot conflictoplossing kan
leiden in een situatie waarin het lijkt alsof alle
mogelijke middelen tot geschilbeslechting al zijn
gehanteerd. De kernpunten in het antwoord op deze
vraag, zijn naar voren gekomen in twee onderzoeken
van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Onderzoek naar mediation
In de periode november 2012 tot mei 2013 hebben
Laurens Bakker1 en Carla Schouwenaars2 twee
studies verricht: de Pilot Mediation Achterhoek en
het onderzoek Mediation bij de Overheid. Tijdens de
pilot − uitgevoerd in opdracht van het ministerie van

Veiligheid en Justitie − kregen vijftien deelnemende
gemeenten de opdracht te handelen alsof in de
Algemene Wet Bestuursrecht was opgenomen dat
als een burger, een instelling of een bedrijf het
bestuursorgaan bij een geschil vraagt om media-

‘Er is tussen overheden en burgers een
wederzijdse verwachting om samen vorm
te geven aan de samenleving.’
tion, het bestuursorgaan zich verplicht om een
eerste mediationgesprek te faciliteren. Het aanvullende onderzoek − uitgevoerd in opdracht van de
Vereniging Gemeente Mediation (VGM), sinds
1 januari Vereniging Mediators bij de Overheid
(VMO) − was gericht op het in kaart brengen van de
bestaande praktijk van geschiloplossing binnen de
pilotgemeenten en dertien andere gemeenten en
twee provincies. De diverse ambtenaren die in het
onderzoek bevraagd zijn (interne mediators,
afdelingshoofden en juristen), zijn overwegend
positief over de mogelijkheden die mediation kan
bieden in kwesties tussen overheden en burgers.

burgemeestersblad 72 2014

23

Potentie van mediation
De potentie van het instrument mediation blijkt uit
bovenstaande studies, maar ook uit reeds bestaande initiatieven. Bij Nederlandse rechtbanken loopt
al enige tijd het project “Mediation naast rechtspraak”, waarbij de rechtbank of het gerechtshof
waar een procedure loopt, de partijen wijst op de
mogelijkheid te kiezen voor mediation. Een ander
voorbeeld zijn de diverse regionale mediatorpools
die zijn opgericht om interne mediators in te zetten
bij omringende gemeenten. Ook heeft een aantal
Nederlandse burgemeesters zich verenigd in een
burgemeestersnetwerk, dat bestuursrechtelijke

‘Mediation heeft haar plek in het scala
aan conflictoplossingsmiddelen nog
niet veroverd.’
zaken aanneemt en door mediation tot oplossing
probeert te brengen. Mediation past dus binnen de
huidige ontwikkeling waarin de overheid zich steeds
meer dienstverlenend opstelt, maar heeft haar plek
in het scala aan conflictoplossingsmiddelen nog niet
veroverd.

Project LUMO
Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en
Justitie hebben Laurens Bakker en Carla Schouwenaars in het rapport Pilot Mediation Achterhoek een
projectvoorstel gedaan waarin de landelijke uitrol
van mediation wordt uitgewerkt. Dit voorstel is
vervolgens door onderzoeks- en adviesbureau
beVRAAG uitgewerkt en heeft als titel Landelijke
Uitrol Mediation bij Overheidsorganisaties (LUMO).
De kern van LUMO is dat overheidsorganisaties hulp
krijgen bij het verankeren van mediation in procedures en functies die beschreven worden in een handboek, met als doel mediation op uniforme wijze toe
te passen bij Nederlandse overheden. Alleen als
mediation verankerd wordt in de huidige procedures
en werknemers van overheidsorganisaties de mogelijkheid krijgen om naast de inzet van mediationvaardigheden (Prettig contact met de overheid)
mediation als informele wijze van geschiloplossing
toe te passen, kan het succesvol een plaats krijgen
als instrument binnen de Nederlandse overheid.
Het LUMO-project bestaat uit verschillende deel24
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projecten. In het eerste deelproject, dat nu volop
loopt, wordt in twee gemeenten nader onderzoek
verricht: in een gemeente met een inwonertal boven
de 100.000 (de gemeente Nijmegen) en in een
gemeente waar men nog onbekend is met de inzet
van mediation (de gemeente Roosendaal). Op basis
van de resultaten van het vervolgonderzoek zal
vervolgens een gefaseerde uitrol van mediation
plaatsvinden. Dertig pionierorganisaties, met name
gemeenten, gaan in het tweede deelproject aan de
slag met het implementeren van mediation als
geschiloplossingmiddel binnen hun organisatie.
In deze fase, die loopt van juni 2014 tot juni 2016,
staat informatievoorziening aan en opleiding en
training van ambtenaren en bestuurders in de inzet
van mediation en het implementeren van mediation
in de organisatie centraal. De deelnemende pionierorganisaties worden in dit proces intensief begeleid
door het onderzoeks- en adviesbureau beVRAAG.
Naast het begeleiden van deelnemende organisaties
zal beVRAAG de ervaringen van de pioniers documenteren en deze verwerken tot een handboek.
Dit handboek wordt de leidraad waarmee alle
Nederlandse overheidsorganisaties vanaf juni 2016
tot een effectieve implementatie van mediation
kunnen komen.
Momenteel zijn we actief op zoek naar gemeenten
die, onder begeleiding, mediation willen implementeren. Heeft ook uw gemeente interesse om een
pioniersgemeente te worden? Neem vrijblijvend
contact op met projectleider Frans Spekreijse
(frans@bevraag.com of 06 12642142). <
Carla Schouwenaars, Frans Spekreijse en Marijke
Synhaeve
Dit artikel is gebaseerd op het artikel ‘Geschiloplossing op maat: Implementatie van mediation bij de
overheid’ (door Laurens Bakker en Carla Schouwenaars). De rapportages van de voornoemde studies en
het projectvoorstel ‘Landelijke Uitrol Mediation bij
Overheidsorganisaties’, kunt u raadplegen op
www.mediationbijoverheidsorganisaties.nl.
1 Dr. Laurens Bakker is docent en onderzoeker bij de Radboud
Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam. Zijn
vakgebieden zijn rechtssociologie en rechtsantropologie.
2 Carla Schouwenaars is antropoloog en was als
onderzoeksmedewerker van de Radboud Universiteit Nijmegen
betrokken bij de Pilot Mediation Achterhoek. Momenteel werkt zij
vanuit de onderneming beVRAAG aan het project Landelijke Uitrol
Mediation bij Overheidsorganisaties.

Burgemeesters willen aanpak vuurwerkoverlast

Beperk verkoop- en afsteektijden
Als het aan de burgemeesters ligt, moet er stevig worden ingegrepen om de jaarlijkse overlast van vuurwerk te beperken. ‘De grens van het toelaatbare is overschreden’, zei NGB-voorzitter Bernt Schneiders
begin januari in het televisieprogramma EenVandaag. Hij pleitte voor een Europees verbod op zwaar
explosief vuurwerk en scherpere controle op het binnenkomen van zwaar illegaal vuurwerk. De burgemeesters van de G4 stuurden minister Opstelten en staatssecretaris Mansveld een brief waarin zij de verkooptijden willen halveren en het afsteken van vuurwerk willen beperken tot een uur voor en een uur na
het begin van het nieuwe jaar. Maar hoe denken de burgemeesters in de andere gemeenten hier over?

H

et Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten stuurden in februari aan de
burgemeesters een enquête waarin diverse mogelijke
maatregelen om vuurwerkoverlast te beperken
werden voorgelegd. Ruim de helft van de burgemeesters reageerden. Een algeheel verbod op consumentenvuurwerk kan (nog?) niet rekenen op veel steun
bij de burgemeesters: slechts 30 procent is voor een
dergelijk verbod. Dat komt misschien wel omdat 70
procent van de burgemeesters meldt dat de jaarwisseling rustig is verlopen.

Strenger vuurwerkbesluit
Wel is er grote steun van de burgemeesters om langs
andere wegen de overlast, schade en ongelukken
rond vuurwerk in te dammen. Zo wil twee derde van
de burgemeesters de verkoop terugbrengen tot één
of twee dagen en vindt twee derde de afsteektijden
nu te lang. In de ogen van deze burgemeesters zou
het afsteken op 31 december pas ’s middags of
’s avonds mogen beginnen. Ook vindt twee derde de
huidige hoeveelheid vuurwerk (25 kg) die particulieren mogen kopen en in huis hebben te groot. Ten
slotte is ook twee derde van de burgemeesters het
ermee eens dat de minimumleeftijd voor het kopen
van vuurwerk verhoogd moet worden en dat het bezit
van vuurwerk bij kinderen onder de 16 jaar strafbaar
moet worden. Deze maatregelen zijn alle gerelateerd
aan het vuurwerkbesluit.

Illegaal vuurwerk
Veel van de overlast en ongelukken met vuurwerk
worden niet veroorzaakt door het toegestane consumentenvuurwerk, maar komen van zwaar illegaal
vuurwerk, dat door mensen over de grens of via internet wordt gekocht. Burgemeesters vinden dat er veel

Veel van de overlast
en ongelukken met
vuurwerk komen
van zwaar illegaal
vuurwerk.

meer gedaan moet worden om hierop toe te zien.
Bijna alle burgemeesters (95 procent) zijn het ermee
eens dat er meer gerichte controle op de import van
illegaal vuurwerk moet komen. Zo wil 85 procent
meer controle aan de grens en 60 procent is voor
uitbreiding van politiecontroles op straat.
Burgemeesters beseffen dat Nederland hierin niet
geïsoleerd kan optreden: twee derde pleit daarom
voor maatregelen in EU-verband.

Den Haag aan zet
Duidelijk is dat de burgemeesters echt maatregelen
willen om de vuurwerkoverlast in te dammen. Die
vergen aanpassing van het vuurwerkbesluit en meer
inzet in de handhaving, controle en opsporing. Eind
maart heeft de VNG daarom overleg met minister
Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. <
Ruud van Bennekom/NGB
Verslag van het bestuurlijk overleg
over de vuurwerkoverlast vindt u op
www.burgemeesters.nl/vuurwerkaanpak
burgemeestersblad 72 2014
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Verschenen I
‘Van timmerman tot burgemeester’,
is de titel van de autobiografie die
burgemeester Joop Alssema van
Staphorst heeft geschreven. In het
ruim 200 pagina’s tellende boek dat
ook vele foto’s bevat, beschrijft
Alssema de ervaringen en belevenissen in zijn leven. Alssema
schreef het boek in eerste instantie
voor zichzelf. Later bedacht hij dat
het natuurlijk een mooie inkijk biedt
in het leven van die knul van het
Groningse platteland, die uiteindelijk opklom tot burgemeester van
Staphorst. Alssema: ‘Ik heb in dit
boek niet geprobeerd om de zaken

Nieuw bestuurslid NGB
Op 12 maart stemde de algemene ledenvergadering van het Genootschap in met
de benoeming van Renate Westerlaken
(burgemeester van Lopik) als nieuw
bestuurslid van het NGB. Zij volgt daarmee Heleen van Rijnbach (burgemeester
van Etten-Leur) op die na de maximale
twee bestuurstermijnen van in totaal acht
jaar afscheid nam. Binnen het bestuur is
Onno van Veldhuizen (burgemeester van
Hoorn) vicevoorzitter geworden. Voorzitter
Bernt Schneiders (burgemeester van
Haarlem) neemt de portefeuille rechtspositie over. Ten slotte is Ina Leppink (burgemeester van Montferland) portefeuillehouder professionalisering geworden en
daarmee ook voorzitter van de Commissie
Professionalisering.

Ahmed Aboutaleb Worldmayor
2014?
De naam van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb staat op de longlist
voor de verkiezing van Worldmayor 2014.
Tot en met mei van dit jaar kan iedereen
Aboutaleb of een van de andere vijftig
burgemeesters nomineren voor de shortlist
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mooier voor te doen dan ze waren.
Ook geef ik aan dat ik fouten heb
gemaakt en dingen achteraf beter
had moeten aanpakken. Het is daarmee een eerlijk verhaal geworden
van een jongen met ambities en een
sterk gevoel voor rechtvaardigheid
en maatschappelijke betrokkenheid. Die jongen ben ik eigenlijk
nog steeds. Daarom gaat ook een
deel van de opbrengst van dit boek
naar het project Gambia.’
Joop Alssema, ‘Van timmerman tot
burgemeester’, Uitgeverij De Reest
Multimedia, 2013, 213 p. –
ISBN 9789080850309. - € 19,95

en uiteindelijk voor de finale van deze
wereldwijde verkiezing. Eerder werd Job
Cohen (Amsterdam) al ‘first runner up’
(2006) en haalde Ruud Vreeman (Tilburg)
in 2005 de finale. Zal het Ahmed Aboutaleb dit jaar lukken om de titel Worldmayor
te halen?
Zie: www.worldmayor.com.

Halvering voortgezette APPA
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties heeft een wetsvoorstel in de maak dat de duur van het zogenoemde voortgezette Appa-wachtgeld
moet halveren. Nu hebben burgemeesters
na minimaal tien jaar in een Appa-functie
recht op dit wachtgeld vanaf hun 57e tot
het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd. Met deze wijziging gaat dit recht
pas in in het 62e levensjaar met een maximale duur tot de pensioengerechtigde leeftijd (67+). Het NGB heeft in zijn reactie op
het concept-wetsvoorstel gevraagd om een
integrale benadering van de rechtspositie
en gewezen op de nadelige effecten van
de voorgestelde overgangsregeling.
Volgens die overgangsregeling behouden
de huidige politieke ambtsdragers het

co lo f o N

recht op de ’10 jaars-regeling’ mits men in
dezelfde functie blijft. Solliciteert u met
succes elders, dan zou u dit overgangsrecht verliezen en terugvallen op de nieuwe regeling vanaf uw 62e.
Zie www.burgemeesters.nl/halveringappa.

jaren is dat een belangrijke meerwaarde
gebleken. Als u nog wilt deelnemen, dan
moet u snel zijn. Zie www.burgemeesters.
nl/loopbaanplus.

Binnenkort start een nieuwe groep burgemeesters met LoopbaanPlus, het intensieve loopbaanoriëntatieprogramma van het
Nederlands Genootschap van Burgemeesters. In het programma verkent u eventuele vervolgstappen in uw loopbaan. Op
basis daarvan maakt u een concreet actieplan. Het unieke van LoopbaanPlus is dat
burgemeesters desgewenst met hun partner kunnen deelnemen, in de voorbije

Het programma moet nog wel ontwikkeld
worden, maar de datum en de locatie
staan al wel vast: op donderdag 2 oktober
2014 houdt het Nederlands Genootschap
van Burgemeesters zijn najaarscongres in
Barendrecht. Noteert u de bijeenkomst
alvast in uw agenda. Voor de start van de
zomervakantie kunnen de leden en oudleden de uitnodiging voor het najaarscongres tegemoet zien.
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Verschenen II

Onlangs verscheen ‘Het jaar van de
held’, van de hand van Anneke van
Dok, die onder andere burgemeester van Vlissingen was. De debuutroman van Van Dok geeft een inkijk
in het leven in het stadhuis. De
bode van het stadhuis hoort en ziet
alles! Camiel Canard is behalve
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bode ook musicalster. Tijdens de
herdenking van het geboortejaar
van Jan van Speyk in 2002 krijgt hij
de rol van zijn leven en speelt hij de
held. Zijn goed bedoelde initiatieven pakken steeds slecht uit en hij
ontdekt dat beroemd zijn ook schaduwkanten kent. Uiteindelijk draagt
hij er toe bij dat het jaar van de held
een rampjaar wordt. Camiel schrijft
zijn herinneringen negen jaar later
op aan de hand van losse aantekeningen van zijn burgemeester, die
worstelde met haar integriteit: een
onveilige fabriek gedogen vanwege
de werkgelegenheid of sluiten. Het
verhaal handelt over menselijke
zwakheden, die er toe leiden dat
rampen zich zullen blijven herhalen.
Anneke van Dok, ‘Het jaar van de
held’, Uitgeverij Converse, 2014,
192 p. - ISBN 978 90 5429 362 0. € 17,99

Advertenties
Sdu Uitgevers
Boyke Rajbalsing
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. 070-378 07 03
b.rajbalsing@sdu.nl
www.beslissersbereikt.nl
Abonnementen
Sdu Klantenservice
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
tel. 070-378 98 80
www.sdu.nl/service
Vanwege de aard van de uitgave, gaat Sdu
uit van een zakelijke overeenkomst, deze
overeenkomst valt onder het algemene
verbintenissenrecht.
Het abonnement wordt ieder jaar automatisch verlengd, tenzij schriftelijk twee maanden vóór afloop van de abonnementsperiode
is opgezegd.
Prijs
Abonnement € 62,- excl. btw

Het Burgemeestersblad is mede mogelijk door
bijdragen van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en Deloitte.

