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commentaar
Bestuur en veiligheid
De nationale politie bestaat bijna twee jaar. Hoewel de
transitie nog in volle gang is zijn we er al behoorlijk aan
gewend en kennen we Ivo Opstelten als dé politieminister. Want niet alleen zijn de 25 regionale korpsen opgegaan in één nationale organisatie, ook is de verantwoordelijkheid op landelijk niveau verschoven van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar
het ministerie van Justitie. Daar is het niet bij gebleven.
De gehele ministeriële verantwoordelijkheid voor het
veiligheidsbeleid is belegd bij de bewindspersoon die
zich nu eufemistisch de minister van veiligheid en justitie mag noemen.
Dat is toch lastiger om aan te wennen. De zorg voor de
openbare orde en veiligheid kende in ons land altijd
primair een bestuurlijke inbedding. Natuurlijk is het
gezag over de politie – nog wel – bij de burgemeester
gebleven en wordt de gemeente alom gezien als regisseur van het veiligheidsbeleid (oh ja?). Maar het voelt
toch raar dat in Den Haag de minister die het openbaar
bestuur behartigt niet meer over de veiligheid gaat.
Dit voorjaar hield de Eerste Kamer een deskundigenbijeenkomst over De staat van de rechtstaat. Onder andere
Alex Brenninkmeijer, Herman Tjeenk Willink en Ernst
Hirsch Ballin – spraken er behartigenswaardige woorden
over verschuivingen in het evenwicht tussen democratie
en rechtstaat. We hebben nu een machtsconcentratie bij
het ministerie van VenJ, dat de politie, het openbaar
ministerie, de rechterlijke macht en het gevangeniswezen tot zijn werkgebieden heeft. Het openbaar bestuur
heeft het nakijken, traditionele checks & balances zijn
uit het lood geslagen. Een door senator Witteveen inge-
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diende motie om bij een volgende kabinetsformatie de
machtsbalans te herstellen door het beheer over de politie weer terug te brengen naar het ministerie van BZK
werd nipt verworpen. (Saillant detail: wie de aanwezigheid van Eerste Kamerleden op het moment van stemming telt, komt tot de conclusie dat de motie eigenlijk
aangenomen is. Maar dit terzijde, het was maar een
debat over De staat van de rechtstaat.)
Pijnlijk is de teloorgang van het openbaar bestuur in het
veiligheidsdomein zichtbaar in het Actieprogramma Jihadisering. De minister van BZK ontbreekt op vrijwel alle
fronten. En wat moeten we denken van het voornemen
om de vergoeding aan gemeenten voor de PV’s door de
BOA’s te schrappen? De bemoeienis van VenJ met de
positie van de veiligheidsregio’s naar gemeenten? De
problematiek van ondermijning? En ga zo maar door . . .
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Verkennen en Verbinden

Nut en noodzaak

Met het versnipperde politieke landschap wordt de vorming van colleges ‘ingewikkelder’. Grote partijen
zijn kleiner geworden en kleine groter. Er zijn bredere coalities nodig om een meerderheid te vormen.
Daarnaast zijn er veel coalities mogelijk, zowel over links als over rechts. Het is dan handig om iemand
met enig gezag en ervaring dat proces te laten voeren en bewaken. Iemand die goed kan verkennen
en uiteindelijk bruggen kan slaan tussen partijen. Een aantal van onze burgemeesters is informateur
geweest. Wij gingen met hen in gesprek over hun ervaringen.

D

e informateur zoekt naar mogelijke coalities
die op breed draagvlak kunnen rekenen en
die recht doen aan de verkiezingsuitslag,
met het door alle partijen onderschreven fundament
als uitgangspunt. Daarnaast onderzoekt de informateur de mogelijkheden op inhoud, brengt de belangrijkste punten duidelijk in kaart en verkent de financiële bandbreedte. De formateur begeleidt de onderhandelingen om tot een gezonde coalitie te komen.
Burgemeester Niek Meijer (Zandvoort) was dit jaar
informateur voor de gemeente Ouder-Amstel. ‘Na
het stopzetten van de onderhandelingen, werd ik
benaderd door de fractievoorzitters van OuderAmstel met de vraag of ik als informateur wilde
optreden. Dat wilde ik graag doen. Met ondersteuning van de griffier en secretaris van de gemeente
heb ik eerst nagedacht over het proces, dus wat
gaan we doen, welke vragen zijn er en binnen welk
tijdspad gaan we het realiseren? Vervolgens zijn er
afspraken ingepland met alle partijen. De partij
mocht zelf bepalen wie zij afvaardigden. Dit proces
duurde twee dagen. Mijn taak was om te bewaken
dat het gesprek binnen de hoofdlijnen van de
opdracht bleef.’

‘De aankomende decentralisatietaken
maken, dat het goed is als het college kan
rekenen op een breed draagvlak.’
Ook burgemeester Jan Hoekema (Wassenaar) werd
gevraagd om als informateur en formateur op te
treden voor de gemeente Schiedam. ‘Samen met D66
(de grootste partij), de griffier en burgemeester van
Schiedam hebben we een opdracht geformuleerd.
Deze werd vervolgens getoetst en geaccordeerd door
het presidium. Doelstelling hierbij was om te komen
4
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tot een college dat stabiel is, een gedegen bestuurskracht heeft en beschikt over voldoende draagvlak
binnen de raad. Vervolgens heb ik twee dagen korte
oriënterende gesprekken gevoerd. De week erna vond
de tweede ronde gesprekken plaats met 9 van de
12 fracties, namelijk de fracties met meer dan 1 zetel.
Ik heb met verschillende personen gesproken, van
raadsleden, afdelingsbestuurders tot aan wethouders.’
Burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen (Schagen)
was in 2010 informateur en formateur voor de
gemeente Langedijk. ‘De fractie van Kleurrijk Langedijk (de grootste partij) vroeg mij om te onderzoeken
of er naast de vier partijen een vijfde partij kon
aanschuiven in een nieuwe coalitie. Daarbij golden
twee uitgangspunten: de coalitie moest uit ten
minste twee lokale, niet landelijk gebonden partijen
bestaan. Daarnaast was het streven een coalitie te
vinden met een zo ruim mogelijke meerderheid in de
gemeenteraad.’

Zelfreflectie
Duidelijk is, dat in heel Nederland de gemeenteraden gefragmenteerder worden. Meer partijen,
minder duidelijke grote partijen die automatisch het
primaat hebben. Voor partijen soms een zoektocht
hoe deze trend in te passen is in een stabiel college, dat goed werkbaar is. Meijer: ‘Wat mij opviel was
dat er soms stevige verschillen bestaan in bestuursstijlen. Dit maakt dat niet alle partijen even goed bij
elkaar passen. De gesprekken hebben mij duidelijk

van de informateur
gemaakt dat de partijen in Ouder-Amstel kritische
partijen zijn, maar bereid zijn zelfreflectie te vertonen en op basis van ervaringen te leren. Gesproken
werd over het vastlopen van het onderhandelingsproces, dilemma’s, knelpunten en mogelijke oplossingen. Er werd veel ruimte gegeven. Natuurlijk is
het zaak om de finesses ook boven tafel te krijgen.
Programmatisch was er nauwelijks een probleem,
een ieder kon zich goed vinden in elkaars partijstandpunten. Vervolgens gaat het er dan om wie het
beste bij elkaar past. Dat heeft ook met een inschatting te maken qua personen. De aankomende
decentralisatietaken maken, dat het goed is als het
college kan rekenen op een breed draagvlak. Dit kan
betekenen dat er partijen aansluiten bij de coalitie
zonder dat ze daarvoor een wethouder leveren. Dus
puur vanuit hun betrokkenheid. Een heikel punt
waren wel de bestuurskosten: in hoeverre is, in het
huidige politiek-bestuurlijke landschap, een uitbreiding wenselijk? Kun je dat verantwoorden naar de
samenleving? Helder is dat een breed draagvlak van
belang is, maar ook dat dit juist een tijd is van
financiële schaarste, waarin iedere uitgave extra
moet worden gewogen. De kwaliteit van het
gemeentelijk bestuur heeft ook een prijs. De balans
tussen draagvlak en kosten dient zorgvuldig gevonden te worden.’

Volgens van Kampen was de ‘oude coalitie’ juist
weinig veranderingsgezind. ‘Uit de gesprekken
bleek dat de andere partijen probeerden om hun
standpunten bij te stellen om zodoende toch tot een
andere coalitie te komen. Over het algemeen vond
ik het proces vlot verlopen. Ik ben in 2005 een periode waarnemend burgemeester in Langedijk
geweest. Daardoor kende ik de geschiedenis en
standpunten van de partijen en maakte het voor mij
gemakkelijker om met ze in gesprek te gaan.’
In Schiedam was er openhartigheid en eenstemmigheid, aldus Hoekema. ‘In korte tijd werd veel duidelijk over de geschiedenis, politieke verhoudingen en

knelpunten, soms van personele aard. Ik legde
vragen voor over de herkomst van de in Schiedam
lage opkomst, de betekenis van de verkiezingsuitslag
voor de eigen partij en andere partijen, prioriteiten
voor de komende jaren en de zienswijze over de
meest wenselijke samenstelling van een nieuwe
coalitie. Ook vroeg ik naar de bestuurscultuur- en
stijl, mede in het licht van de turbulente jaren die
Schiedam achter de rug had en de rol van politieke
partijen bij het bevorderen van het democratisch
proces in de stad. Op deze manier heb ik geprobeerd
te peilen hoe de vlag erbij hangt.’

Duurzaam formeren
In Schiedam besloeg de formatie zelf twee weken
met frequente, productieve sessies, die goed waren
voorbereid door de fracties zelf, maar ook door griffie
en concernstaf. Huiswerk werd opgedragen en ook
gedaan in een constructieve sfeer van geven en
nemen, maar ook vanuit de wil een echte bijdrage te
leveren. Het motto waarmee de coalitie in Schiedam
wil besturen is: ‘Samen Verder Besturen’. Volgens
Hoekema is dat goed gelukt: ‘De geformeerde coalitie
is een goede mix van continuïteit en vernieuwing,
met twee partijen die opnieuw toetreden tot het
stadsbestuur. Zowel het (sociaal) liberalisme als het
progressief-sociale komen gelijkwaardig tot hun
recht.’

‘Met de gesprekken kun je peilen hoe de
vlag erbij hangt.’
In Langedijk bleek in eerste instantie een poging om
de coalitie te verbreden met een vijfde partij (Christen Unie) niet haalbaar, dus bleef het advies bij vier
partijen die steunden op elf van de eenentwintig
zetels. Een jaar later heeft Van Kampen op verzoek
van de coalitie opnieuw gesprekken gevoerd over de
ervaringen van de partijen en dat heeft alsnog geleid
burgemeestersblad 74 2014
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tot een aanpassing binnen het college. ‘Uiteindelijk
erg zinvol dus en ook duurzaam.’
Een gedegen coalitievorming is van belang. ‘Dat gaat
niet over een nacht ijs’, aldus Meijer. ‘Als er te haastig
over zaken heen wordt gestapt, kan dit later tot grote
problemen leiden. Daarom is het goed om de balans
tussen snelheid en zorgvuldigheid te laten bewaken
door iemand die niet betrokken is bij de inhoud. Een
onafhankelijke derde kan dit prima doen. Gelet op
hetgeen gezegd is, valt te overwegen om het formatieproces om te draaien, en te beginnen met het
noemen van goede wethouders kandidaten. Bij deze
kandidaten wordt vervolgens een portefeuille

‘Als er te haastig over zaken heen wordt
gestapt, kan dat later tot grote problemen
leiden.’
beschreven.’ Meijer over de formatie: ‘Ik had meerdere scenario’s aangegeven, zodat er ruimte was om te
kiezen. De raad heeft een van de scenario’s gekozen.
Ik vond het erg bijzonder om een bijdrage te leveren.’

Modetrend
Hoogleraar politicologie Kees Aarts van de Universiteit van Twente is kritisch. ’In de meeste gevallen is
het informateurschap een overbodig verschijnsel’, zo
zegt hij. ‘Het is meer een modetrend. Gemeenten
kijken heel erg naar elkaar. Als de ene gemeente ziet

6
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dat de buurgemeente een informateur heeft, wil die
gemeente niet achterblijven.’ Aarts vreest dat de inzet
van een informateur juist tot een extra langdurige
formatie leidt. En dat de verantwoordelijkheid voor
het resultaat van de formatie minder gedeeld wordt
door de lokale politici. Volgens Van Kampen is het erg
zinvol om voorafgaand aan de verkiezingen te peilen
bij de lijsttrekkers of er behoefte is. Dat bespaart juist
tijd dan dat eerst wordt afgewacht totdat de onderhandelingen vastgelopen zijn. Meijer: ‘Een
modetrend? Dat niet. Eerder nuttig: je kunt jezelf
onafhankelijk opstellen en, mits je het vertrouwen
hebt, een reflecterend advies geven. Dat biedt partijen en personen dan ook de gelegenheid om vertrouwelijk nog eens naar de gang van zaken te kijken of
andere zaken uit te wisselen die relevant zijn voor het
proces. In veel gevallen kan het ook zonder informateur. Het is een optie die niet verplicht moet worden,
want dat roept mogelijk extra weerstand op.’ Hoekema tot slot: ‘Informateurschap is geen loze hype, integendeel. Het zou goed zijn om ervaringen te poolen
onder collega’s, zonder er meteen een keurslijf van te
willen maken. Verplichtend opleggen gaat misschien
wat ver, maar een nadrukkelijke handreiking is op zijn
minst op zijn plaats.’
Met dank aan burgemeesters Niek Meijer, Jan Hoekema
en Marjan van Kampen-Nouwen voor hun bijdrage.
Het Genootschap van Burgemeesters zal in het
komende jaar aandacht besteden aan het informateurschap in een Actuele Tafelbijeenkomst.
Anouck Haverhoek/NGB

DGBK
Op de Haagse kaart
Gert-Jan Buitendijk
Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Ondanks het matige weer zullen we ons de zomer van
2014 als een ‘hete’ zomer blijven herinneren. De euforie van het Nederlands elftal sloeg razendsnel om in
de gedeelde emotie van leedwezen en verdriet na het
neerhalen van de MH17. In veel gemeenten in ons land
werd gezamenlijk gerouwd. De burgemeester in zijn rol
van verbinder, die meeleeft, troost probeert te brengen
en de gedeelde gevoelens van verdriet onder woorden
brengt, springt dan in het oog.
De rol van de burgemeester en het gemeentebestuur
kwam ook nadrukkelijk in beeld daar waar de internationaal oplopende spanning rond Syrië en IS leidde tot
binnenlands gedoe. Bij een thema als radicalisering en
jihadgang blijkt dat veiligheid en bestuur onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn. Het gaat volgens mij niet
alleen om openbare orde en veiligheid maar ook om de
sociaal-culturele ontwikkelingen in gemeenten.
Maar er was meer. In mijn column ‘Over jaren gesproken’ (Burgemeestersblad 69) heb ik al melding
gemaakt van een breed onderzoek naar het burgemeestersambt. Het onderzoeksrapport met de intrigerende
titel ‘Majesteitelijk en magistratelijk’ is eind maart
uitgebracht. Naast een analyse van al bestaand materiaal is het rapport gestoeld op opbrengsten uit inter-

views en focusgroepen. Het gedegen rapport gaat in op
de taken en rollen van de burgemeester anno 2013, op
werkdruk, werkplezier en aanzien èn kwetsbaarheid
van het ambt. Het rapport vormt de aanleiding voor
discussies over het ambt waarmee op het NGB najaarscongres een start is gemaakt. Een andere belangrijke
ontwikkeling voor burgemeesters wordt ingegeven
door de inhoud van de BZK-brief van 26 augustus jl.
(2014-292885) aan de TK over ‘Acties naar aanleiding
van verkenning knelpunten integriteitsonderzoeken bij
vermoedens van schendingen’. De brief kondigt een
steunpunt aan waar burgemeesters vanaf 2015 terecht
kunnen met vragen over de aanpak, in het bijzonder
van onderzoek in geval van een integriteitsschending
door een politiek ambtsdrager. Het steunpunt wordt
gepositioneerd bij het Bureau Integriteitsbevordering
Openbare Sector (BIOS). BIOS streeft naar alert, onafhankelijk, vakkundig en vooral praktisch advies voor
beslissers die snel moeten acteren op voor hen meestal onbekend terrein. Momenteel vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats om optimaal aan te
sluiten bij de vragen en behoeften uit de praktijk. De
brief gaat daarnaast in op de wijze waarop burgemeesters en commissarissen van de Koning verder worden
ondersteund bij de uitvoering van hun taken tot bevordering van de bestuurlijke integriteit in hun gemeente
of provincie. Zoals u waarschijnlijk al ervaart, spelen
er veel bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de lokale democratie en
de lokale governance. Dit vraagt extra aandacht voor
de versterking van de lokale democratie en vormt niet
alleen een opgave voor burgemeesters maar voor
burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en
gemeentesecretarissen gezamenlijk. Ik ben blij dat er
een gezamenlijk traject van de beroepsverenigingen,
de VNG en BZK in gang is gezet waarbij het onderling
samenspel centraal staat. Ten slotte hebben de
minister van BZK en de voorzitters van NGB en VNG
afgesproken elkaar een keer of vier per jaar te
ontmoeten. Bovenstaande ontwikkelingen maken
duidelijk dat een goed contact tussen kabinet en
burgemeesters van groot belang is. Het is een aanvulling op de bestaande contacten met het NGB waar
ook andere burgemeesters kunnen aanschuiven. Zo u
er al aan twijfelde, burgemeesters staan weer volledig op de kaart, de Haagse kaart wel te verstaan.
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De impact van 20 jaar veiligheidsbeleid voor burgemeesters

Het veiligheidsbeleid nog

Bestuurskundige Ruth Prins, werkzaam aan de Haagse Campus van de Universiteit Leiden, zette op
een rijtje welke bevoegdheden burgemeesters nu precies hebben op het gebied van openbare orde en
veiligheid. Zij deed dat voor haar promotieonderzoek naar de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid
in gemeenten in de afgelopen twintig jaar en hoe burgemeesters daarmee omgaan. Haar conclusie:
‘Burgemeesters zijn geen sheriffs geworden.’

E

en jaar of vier geleden kwam de discussie
opzetten dat de toename van bevoegdheden
voor burgemeesters op het gebied van veiligheid wel eens de zachte rol van burgervader zou
kunnen bemoeilijken. Burgemeesters werden
sheriffs, was het idee. Peter Rehwinkel, toen nog
burgemeester van Groningen, sprak over de burgemeester als ‘afvoerputje’. Zowel academici als burgemeesters maakten zich grote zorgen over de effecten
van die vergaande bevoegdheden – tot achter de
voordeur. Voor bestuurskundige Ruth Prins was dit de
trigger om te onderzoeken of die angst gerechtvaardigd was. ‘Openbare orde en Veiligheid was breder
geworden, het was een uitdijend concept, maar
niemand kon een lijstje geven van waar het precies
om ging. Er werd iets geclaimd zonder dat daar een
duidelijke grond voor was.’

‘Lokaal veiligheidsbeleid bestaat niet meer.’
Prins besloot te onderzoeken hoe het beleidsdomein
openbare orde en veiligheid zich de laatste twintig
jaar heeft ontwikkeld en wat dat betekende voor de
rol en positie van burgemeesters. ‘Ik wilde op een
rijtje zetten over welke bevoegdheden we het nu
hebben, hoe burgemeesters die gebruiken en of het
andere zaken overschaduwt; werken die bevoegdheden belemmerend of juist faciliterend?’ In haar
promotieonderzoek richtte zij zich in het bijzonder op
drie thema’s binnen het veiligheidsdomein: drugsoverlast, huiselijk geweld en georganiseerde criminaliteit. Voor het veldwerk koos Prins twee middelgrote
gemeenten, Haarlem en Breda, omdat daar de waaier
aan veiligheidsproblemen het breedst is en ze
conclusies zou kunnen trekken die interessant zijn
voor het overgrote deel van gemeenten en burgemeesters. Dat het Haarlem en Breda werden, werd
onder meer bepaald door de praktische eis dat alle
burgemeesters die daar de afgelopen twintig jaar
functioneerden nog in leven waren. Daarnaast sprak
zij met zo veel mogelijk samenwerkingspartners van
8
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deze burgemeesters. Op papier, zegt Prins, zou je
kunnen zeggen dat burgemeesters sheriffs zijn
geworden. ‘Als je de hele lijst aan bevoegdheden
ziet, denk je: nou nou! Cameratoezicht, avondklokken, sluiten van panden, preventief fouilleren, huisverboden, enzovoort. Maar als je dan gaat kijken of
en hoe ze die bevoegdheden gebruiken, dan ligt het
in de praktijk een stuk genuanceerder.’ Zo liet de
burgemeester van Haarlem haar zijn app op zijn
smartphone zien, waarmee hij met één druk op de
knop al dan niet toestemming voor een huisverbod
kan geven door op rood of groen te drukken. ‘Hoe
machtig kan een burgemeester zijn. Op papier dan,
want burgemeesters gebruiken de bevoegdheden
zeker, maar ze drukken niet alleen op het knopje van
de bevoegdheid. Ze zijn afhankelijk van een heleboel
andere spelers om een probleem werkelijk op te
lossen. Met alleen een huisverbod bijvoorbeeld,
neem je het geweld achter de voordeur niet weg.
Eigenlijk wordt het pas spannend nadat een huisver-

meer naar de hand zetten
bod is opgelegd en er een heel zorg- en verbetertraject op gang komt waarin allerlei maatschappelijke
partijen een rol spelen.’

Supernetwerker
Burgemeesters zijn dan ook eerder geëvolueerd naar
supernetwerkers. Een soort van makelaars, zegt ze,
die de hele tijd bezig zijn met het koppelen van
partijen en informatie om die enorme range aan
problemen waarvoor zij verantwoordelijk zijn
adequaat aan te pakken. ‘Dat is nogal een verschil
met de burgemeester in het begin van de jaren
negentig, die redelijk solistisch achter zijn bureau
met een overzichtelijk takenlijstje op het gebied van
openbare orde en veiligheid samen met zijn gemeentepolitie de boel beheersbaar probeerde te houden.’
Die rol van supernetwerker, past volgens Prins –
gelukkig – ook helemaal bij hoe het openbaar
bestuur nu in elkaar zit. ‘Er is bijna alleen nog maar
sprake van netwerksturing. Er is niet meer één overheid of één persoon die iets regelt. Lokaal veiligheidsbeleid bestaat dan ook niet meer. Veiligheidsproblemen kunnen niet meer worden aangepakt

zonder dat je daar als burgemeester bovenlokale
contacten bij betrekt, zoals buurgemeenten of de
regio of zelfs gemeenten in het buitenland die
bepaalde kennis in huis hebben. Een burgemeester
functioneert op belangrijke knooppunten waar talloze
partijen gezamenlijk problemen aanpakken. En om
zijn verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, zie
je dat die burgemeester steeds bezig is met het
verleggen van wissels.’

‘Burgemeesters zijn supernetwerkers.’
Sterke speler
Tijdens haar onderzoek raakte zij onder de indruk
wat het van burgemeesters vraagt om dat goed te
doen. ‘Ik heb er een half jaar over gedaan om in
kaart te brengen met welke instanties een burgemeester en een gemeente te maken hebben bij de
aanpak van huiselijk geweld. Ik had een flip-over vol
met diagrammen. En dat is voor een burgemeester
nog maar één aspect binnen het veiligheidsdomein.
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Alleen al om iedereen te kennen, te weten wie zich
waarmee bezighoudt en ervoor te zorgen dat iedereen goed aangesloten blijft zodat je als burgemeester in control blijft, is al een enorme taak. Het vraagt
enorm veel van je kwaliteiten als verbinder en facilitator.’
Het palet aan bevoegdheden, zegt ze, helpt bij het
spelen van die verbindende rol. Ook als ze niet
worden ingezet. ‘Bevoegdheden kunnen ook een
sterk anticiperende werking hebben op andere
samenwerkingspartners. Het hebben van bevoegdheden maakt van de burgemeester een sterke speler die
met gezag en doorzettingsmacht uitspraken kan
doen. Dat zorgt ervoor dat andere partijen daarop
voorsorteren.’ Gezien het debat in wetenschappelijke
kring over de vraag of de overheid nog wel een
belangrijke speler is op het gebied van veiligheid of
slechts één van de vele, is dit een waardevolle
constatering. Prins: ‘Maar die bevoegdheden zijn pas
echt een meerwaarde als ze aantappen bij de activiteiten en middelen van andere partijen. De overheid
is een sterke speler, maar de kracht kan zowel afgezwakt en versterkt worden door andere actoren die
nodig zijn om problemen opgelost te krijgen. Een
mooi voorbeeld is de Taskforce Brabant Zeeland die
knokt tegen de georganiseerde criminaliteit. Wie daar
allemaal in zit! Burgemeesters, de minister, politie,

‘Er mag in gemeenten kritischer worden
gekeken naar de definiëring van
maatschappelijke problemen.’
justitie, marechaussee, belastingdienst, woningcorporaties, en nog meer. Het is een prachtig voorbeeld
van effectieve samenwerking tussen overheid,
maatschappelijk middenveld en steeds vaker ook
private partijen.’ Als burgemeester, benadrukt ze,
moet je ervoor zorgen dat je overal tussen zit. ‘Dat is
niet makkelijk, maar wel de realiteit. Een slimme
burgemeester gebruikt die multi-actor setting zo goed
mogelijk. Op wat voor deelterrein binnen het OOVdomein dan ook, het is noodzakelijk dat er een
samenwerkingsverband wordt opgetuigd, waardoor je
middelen samen kunt brengen en lasten kunt verdelen. Dat kan, denk ik, nog veel meer gebeuren dan nu
het geval is.’

Kritische volgers
Positief is Prins over hoe burgemeesters in zijn algemeenheid met de hausse aan bevoegdheden op het
10
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gebied van openbare orde en veiligheid omgaan. ‘Zij
zijn zeer zelfstandige en kritische volgers, heb ik
gemerkt. Zeker geen puppets on a string van het rijk.
Ze gaan alleen tot implementatie over als ze duidelijk
ervaren dat het probleem waar de bevoegdheid op
gericht is werkelijk aanwezig is en om actie vraagt.
Ook zetten ze de manier waarop ze met die bevoegdheid om gaan rustig naar hun hand, zodat de gekozen
handelwijze tot lokaal maatwerk leidt en goed bij hun
eigen probleembesef en leiderschapsstijl past. Een
voorbeeld daarvan is een halfmandaatconstructie
waarbij een hulpofficier van justitie bepaalt of
iemand een huisverbod krijgt opgelegd of niet.’
Dat lokale maatwerk kunnen burgemeesters, volgens
Prins, echter nog versterken door niet klakkeloos
alles wat door ‘Den Haag’ binnen het veiligheidsdomein is gebracht, ook lokaal zo te framen. ‘Het voordeel van het label veiligheid is dat het een red buttoneffect heeft. Prins: ‘Je maakt er een probleem heel
belangrijk door. Het opent ook de deur naar daadkrachtiger beleidsinstrumenten. Of je een vandaal als
een jeugdcrimineel of als een probleemjongere definieert maakt nogal wat uit. Hoe je een maatschappelijk probleem benoemt en welk label je erop plakt,
werkt namelijk heel erg sturend.’ Prins pleit er dan
ook voor dat burgemeesters af en toe de tijd nemen
om hun lokale veiligheidsagenda door te nemen en te
bezien of zij het nog steeds eens zijn met de gehanteerde probleemdefinities. En dat zij het lef hebben
om iets dat als een veiligheidsprobleem gedefinieerd
is anders te labelen als dat beter bij de lokale
omstandigheden past. Prins: ‘Stap uit de waan van
de dag en vraag je af welk probleem je welk traject
wilt insturen. Neem controle over hoe problemen het
gemeentehuis binnenkomen en wie er binnen en
buiten het gemeentehuis iets mee moet doen. Dat zie
ik nog te weinig gebeuren. Durf een customizer te zijn
van ‘Haagse’ prioriteiten en bevoegdheden.’ <
Peter van Noppen, freelance journalist
Van het proefschrift van Ruth Prins,‘Safety First.
How local processes of securitization have
affected the position and role of Dutch mayors’,
is een handelseditie verschenen bij Eleven
International Publishing, ISBN 978-94-6236-468-4.
In het voorjaar van 2015 verschijnt hiervan een
publiekseditie bij Boom Uitgevers.

Honours Programma Radboud Universiteit

De burgemeester van de toekomst
Hoe ziet de functie van de burgemeester er in de toekomst uit in het licht van maatschappelijke
en bestuurlijke ontwikkelingen? Deze onderzoeksvraag staat centraal in een van de interdisciplinaire programma's van de Honours Academy van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het Nederlands
Genootschap van Burgemeesters is de opdrachtgever voor dit programma.

H

et Nederlands Genootschap van Burgemeesters wil de komende jaren diepgang brengen
in de discussies over de toekomst van de
burgemeestersfunctie. Daarbij is het niet alleen nodig
dat burgemeesters zelf nadenken over hun toekomst,
maar is het ook goed om daar al de inzichten van de
wetenschappers van de toekomst in te betrekken.
Daarom doet het genootschap een beroep op de denkkracht van de deelnemers aan het Honours programma van de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft het
NGB de onderzoeksopdracht verstrekt.

toekomst' nader verkennen. De groepen maken daarbij zelf uit hoe zij te werk gaan. Ze kunnen ervoor
kiezen om vanuit empirisch perspectief een
toekomstverkenning te doen, maar ook is een meer
normatieve benadering mogelijk. De ene denktank
bestudeert het profiel van de burgemeester van de
toekomst tegen de achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen en de andere doet dat aan de
hand van bestuurlijke ontwikkelingen. In juni 2015
zullen de denktanks hun bevindingen presenteren in
twee essays. Via het Burgemeestersblad en hopelijk
ook in een aantal bijeenkomsten met de studenten
en burgemeesters zal het genootschap dan de resultaten van het werk van de denktanks met de burgemeesters delen.

Unusual suspects

Studenten op bezoek bij burgemeester Bernt Schneiders in Haarlem.

Circa twintig studenten nemen deel aan dit programma, dat zij in de bachelorfase volgen naast hun reguliere studies. Het Honours programma startte dit
voorjaar met een aantal colleges en een tweedaags
studieblok waarin de studenten vijftien burgemeesters ontmoetten. De studenten konden daar de
burgemeesters bevragen over de inhoud van het
burgemeesterschap. Dat leverde interessante discussies op. Daarna heeft de groep tijdens een studiereis
naar Berlijn de plannen voor het vervolg nader uitgewerkt en zijn er individuele papers gemaakt.

De deelnemende studenten volgen zeer uiteenlopende studierichtingen. Sociologie, politicologie en rechten waren wel te verwachten, maar er zijn ook diverse
‘unusual suspects’ zoals natuurkunde, bedrijfseconomie, theologie en kunstmatige intelligentie onder de
studierichtingen van de deelnemers aan dit programma. De multidisciplinaire samenstelling van de deelnemersgroep van het Honours programma heeft voor
het Nederlands Genootschap van Burgemeesters een
belangrijke meerwaarde. Daarmee kunnen de denkwijzen vanuit uiteenlopende studierichtingen hun
bijdrage leveren aan de toekomstverkenning van de
burgemeestersfunctie. Juist de onverwachte perspectieven kunnen originele vraagstukken en inzichten
opleveren. <
Ruud van Bennekom/NGB

Denktanks
De komende negen maanden splitst de groep zich in
twee denktanks die 'De burgemeester van de
burgemeestersblad 74 2014
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Valpreventie voor
Wat maakt dat bestuurders, al dan niet vrijwillig, eerder aftreden? En wat kunnen we daarvan
leren? Prof. Arno Korsten geeft de voornaamste bevindingen weer uit de onderzoeken ‘De vallende
burgemeester (2006)’ en ‘De vallende wethouder (2011)’. Het Genootschap ging ook in gesprek met
twee oud-burgemeesters die zich bezighouden met coaching en mediation.

I

n beide onderzoeken zijn interviews afgenomen
met zowel burgemeesters, (ex-)wethouders,
raadsleden, -griffiers en CvdK’s die hebben geleid
tot een aardig inzicht in de beweegredenen voor en
oorzaken van vertrek. Er is een verschil op te merken
in de val van een wethouder of van een burgemeester. Over het algemeen vallen wethouders in verhouding vaker dan burgemeesters. Volgens de onderzoeken komt dat doordat de burgemeester doorgaans al
een ervaren bestuurder is en meer hittebestendig is

‘Vaak heeft het emmertje met kritiek zich
al gevuld.’
tegen de individuele kant van besturen. Voor een
wethouder zijn de ‘wittebroodsweken’ na de eerste
begrotingsbehandeling wel voorbij en wordt dan
meegezogen in de waan van de dag. Bovendien
beginnen wethouders vaker zonder gedegen assessment. Gemeenschappelijk komt naar voren, dat
conflicten of problemen, die de aanleiding vormen
voor vroegtijdig vertrek, niet louter een (politieke)
issue zijn maar een opeenstapeling van factoren.
Denk hierbij aan een verstoorde vertrouwensrelatie

Enkele tips voor bestuurders
- Investeer in uw politieke draagvlak
-	Bouw dossierkennis op
-	Ventileer geen kritiek op uw raad in de media
-	Reflecteer over uw eigen bestuursstijl (zelftest publiek leiderschap)
-	Reflecteer over het verband tussen uw persoon en de wijze waarop
u het ambt uitoefent
-	Bewaak de relatie met het thuisfront
-	Doe aan intervisie of coaching
- Opereer verbindend
- Wees collegiaal (teambuilding)
-	Wees transparant naar het college en de raad
- Organiseer regelmatig feedback

12
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(de ‘misfit’). Korsten: ‘Er is natuurlijk wel een aanleiding maar vaak heeft het emmertje met kritiek zich al
dusdanig gevuld en is de aanleiding de druppel. Er is
dus zo gezegd al een geschiedenis opgebouwd die
vooraf ging aan de val.’ Opmerkelijk is ook dat de
(social) media een steeds belangrijkere rol krijgen in
het opvoeren van de druk bij conflicten en dus bij het
vullen van de emmer. En die berichtgeving strookt
niet altijd met de werkelijkheid en gaat een eigen
leven leiden waardoor er ruis ontstaat. En probeer
dat dan maar weer eens te herstellen.

Valpreventie
Persoonlijk optreden, bestuurlijke verhoudingen en
ook de politieke cultuur spelen een belangrijke rol bij
vallende bestuurders. Volgens de aanbevelingen van
het onderzoek naar vallende wethouders is er met
name een verbindende rol voor de burgemeester
weggelegd in de aanloop naar de val. Door de
complexe rol van zowel voorzitter van het college als
van de raad, staat de burgemeester al gauw voor het
dilemma: ga ik voor het team en valt er nog wat aan
te doen, of raakt dit mijn positie in de raad? En dan
wordt er vaak afgewacht. Korsten: ‘Soms is het nodig
om de eigen positie in eerste instantie opzij te schuiven en durf en lef te tonen door de strijdende partijen
tot de orde te roepen. Dat verandert niks aan de onafhankelijke positie van de burgemeester zolang je je
maar niet mengt in de discussie. Ook kan het zinvol
zijn om al bij aanvang van een collegeperiode
aandacht te besteden aan de verschillende bestuursstijlen en teambuilding.’

Meer dan een goed gesprek
Oud-burgemeester van Amersfoort Albertine van Vliet
is een van de mensen die nieuwe wethouders
wegwijs maakt. Ze maakt deel uit van een pool van
oud-bestuurders die via het Bureau voor Overheidscommunicatie hun ondersteuning aanbieden. Door
haar ruime ervaring als burgemeester weet zij als
geen ander dat het lokaal bestuur niet alleen mooi,

bestuurders
maar ook grillig kan zijn. ‘Er is een scala aan opleidingen en intervisiebijeenkomsten, maar die worden
doorgaans in groepsverband aangeboden. Daardoor blijft zelfreflectie uit. Wij bieden een veilige
een-op-een gesprekspartner die een eerlijke
spiegel voorhoudt en meekijkt naar het functioneren. Niet om die persoon te breken
maar juist om hem sterker te maken. Het
is dus veel meer dan een goed gesprek.
En dat doe ik met enorm veel plezier.
Ik heb zelf ook veel baat gehad bij
coaching en daar nooit een
geheim van gemaakt. Ik vind
dat er nog teveel een taboe
rust op coaching. Sommige
bestuurders denken dat
het een zwaktebod
oproept in het college of de
raad, terwijl coaching juist kan helpen om het lokaal
bestuur gezond te maken en te houden.’

Buitenspiegels
Ook oud-burgemeester van Lochem Frans Spekreijse
onderschrijft het belang van coaching. Hij is zelf
gecertificeerd mediator en coach. ‘De eindverantwoordelijke functie van burgemeester wordt kwetsbaarder en heeft een steeds hoger afbreukrisico. Dan
is het prettig om een vertrouwelijk klankbord te
hebben. Niet alleen als er problemen rijzen maar ook
preventief. Vooral voor nieuwe burgemeesters is het
belangrijk dat zij een zo veilig mogelijke start maken.
Ieder jaar worden tussen de twintig en dertig burgemeestersvacatures ingevuld.’ Spekreijse wil coaching
echter niet beperken tot nieuwe burgemeesters. ‘Ook
voor zittende burgemeesters kan coaching een veilig
en effectief hulpmiddel zijn om succesvol te blijven
functioneren door het scherp houden van hun antennes naar burgers, maatschappelijke organisaties, het
college, de raad en ambtelijke organisatie.’ Burgemeesters doen wel een beroep op externe coaches
maar dan vooral om de wethouders te ondersteunen
en in mindere mate voor zichzelf. Dit in tegenstelling
tot de top van het bedrijfsleven waar coaches in
toenemende mate worden ingeschakeld ter bevordering van het succesvol functioneren van managers en
eigenaren. Spekreijse richt zijn blik ook op oudbestuurders. ‘Juist voor oud-bestuurders die gebruik
maken van de APPA-regeling en begeleid worden
door de Transitiumgroep bij de re-integratie in een

andere functie, is coaching van belang. Als een
burgemeester stopt (zeker bij onvrijwillig vertrek) is
nazorg van de CdK nodig. Dat schiet soms tekort.
Een externe coach ondersteunt de individuele
burgemeester als buitenspiegel in de procesmatige en inhoudelijke kant van het werk.
Ook het verband tussen de persoon van de
burgemeester en de wijze van uitoefening
van het ambt komen aan de orde, evenals de relatie met het thuisfront.
Coachen is dus meer. Er is immers
een coachingsvraag. Veiligheid en
vertrouwen zijn de fundamenten
voor een succesvolle
coachingsrelatie.’
Spekreijse vindt dat er
vooral een rol voor de CdK
is vastgelegd als het om
coaching gaat: ‘Deze is immers verantwoordelijk voor
het begeleiden van burgemeesters. Nieuwe burgemeesters zouden altijd gecoacht moeten worden en
zittende burgemeesters op verzoek of op advies van
de CdK. Daarnaast kan de CdK faciliteren en financieren. In veel provincies zijn nieuwe kabinetschefs
aangesteld, maar van een systematische vorm van
burgemeestercoaching is nog geen sprake.’

‘Coaching juist kan helpen om het lokaal
bestuur gezond te maken en te houden.’
Zelfreflectie
Volgens Korsten is de belangrijkste valpreventietip:
zelfreflectie. ‘Niet altijd even gemakkelijk voor
bestuurders omdat je dan uit je comfortzone moet
stappen. Maar juist daarin zit de kracht van besturen:
jezelf kwetsbaar durven op te stellen, durven om
kritiek te organiseren. Door regelmatig feedback te
agenderen in het college of de raad, maakt het
aankaarten en erkennen van problemen laagdrempeliger waardoor deze eerder te de-escaleren zijn. En
daar zijn we uiteindelijk allemaal bij gebaat.’
De onderzoeken zijn te vinden op
www.burgemeesters.nl en www.rijksoverheid.nl
Anouck Haverhoek/NGB
burgemeestersblad 74 2014
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Het ambt over een andere boeg

D

at burgemeesters weinig vrije tijd hebben is
bekend. Maar dat er ook burgemeesters zijn
die hun schaarse vrije tijd maatschappelijk
verantwoord besteden, is nog niet zo bekend. Afgelopen zomer ging burgemeester Berry Link (Schinnen)
in zijn vakantie als vrijwilliger in de bediening een
week mee op de ‘Henry Dunant’ van het Rode Kruis.
Uit het reisverslag: ‘Op het menu staat tomatensoep,
een sukadelapje en bosvruchtenpudding. Collegavrijwilligers uit de zorg zie ik
gemoedelijk praten met
gasten tijdens het eten;
sommigen worden geholpen
tijdens het eten. Erg lief en
welgemeend. Deze vorm van
barmhartigheid doet goed.
Rond 20.00 uur zijn ze klaar
en moeten wij de eetzaal
afruimen en alweer in
gereedheid brengen voor

het ontbijt van morgenvroeg. De gasten worden in de
salon getrakteerd op koffie en thee en praten samen
of doen spelletjes. Met de cateringcrew evalueren we
de eerste dag onder het genot van een cappuccino en
een biertje. Om 23.30 uur naar bed. Morgen weer
vroeg op.’ Volgens burgemeester Berry Link was het
een geweldig leerzame week. Wat hem het meest is
bijgebleven zijn de toegewijde vrijwilligers die zich
belangeloos inzetten voor mensen. Maar ook de
verhalen van de passagiers die soms in schril
contrast staan met waar wij in onze dagelijkse praktijk mee bezig zijn: zelfredzaamheid, bezuinigingen,
beroep doen op je familie en of netwerk. Mooie ambities, maar niet voor een-ieder zo vanzelfsprekend.
Toch gaat burgemeester Berry Link met een voldaan
gevoel aan wal en met een dosis energie terug naar
Schinnen.
Ook een interessante bijdrage voor het Burgemeestersblad? info@burgemeesters.nl
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Najaarscongres in beeld

BZK minister Ronald Plasterk opent het najaarscongres 2014.

Dagvoorzitter Marceline Schopman in discussie over het burgemeestersambt.

Gezellig bijpraten met collega's onder het genot van een broodje.
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Jaarrede NGB-voorzitter Bernt Schneiders tijdens het najaarscongres

‘Komende discussies vooral voeden
Traditiegetrouw staat de jaarrede van de NGB-voorzitter altijd op het programma van het najaarscongres
van het Genootschap. Zo ook dit jaar. Voor Bernt Schneiders was het alweer zijn vijfde jaarrede. Daarin
ging hij uitgebreid in op de discussies over de aanstellingswijze van de burgemeester, want daar
kunnen we volgens Bernt Schneiders niet meer omheen.

D

e Eerste Kamer buigt zich op dit moment over
een voorstel om de Kroonbenoeming van de
burgemeester uit de Grondwet te halen. ‘Die
deconstitutionalisering zal waarschijnlijk als een mes
door de boter gaan’, zegt Schneiders, ‘maar dan? Dan
begint de hele discussie over de gekozen burgemeester opnieuw. Voor de zoveelste keer sinds de oprichting van D66 nu bijna vijftig jaar geleden. De standpunten van de politieke partijen en de verschillende
varianten van kiezen zijn bij iedereen bekend. Op
een enkele partij na is er geen draagvlak meer voor
handhaving van de Kroonbenoeming. Met als belangrijkste argument dat er sprake zou zijn van een
schimmige procedure langs achterkamertjes waarbij
er voor vrienden of vriendinnen een mooie baan
wordt geregeld.’

Democratisch tekort
‘Het verdient aanbeveling dat politici die hierover
gaan oordelen zich eerst verdiepen in de huidige
benoemingspraktijk. De Commissaris van de Koning
en de vertrouwenscommissies doen de voorwas
terwijl de gemeenteraad uiteindelijk kiest wie als
nummer 1 op de voordracht komt. De Kroon wijkt
zelden tot nooit af en daarom hebben we eigenlijk
een door de raad gekozen burgemeester. Maar wel
een die afkomstig kan zijn van buiten het gemeente-

‘Op een enkele partij na is er geen

De waarheid van Cruijff

draagvlak meer voor handhaving van de

Volgens de voorzitter van het genootschap wacht
ons dus weer een discussie over de gekozen burgemeester. ‘In de afgelopen decennia heeft die discussie nooit tot iets geleid. De reden daarvan lijkt mij
de waarheid van Johan Cruijff te zijn: “Elk voordeel
heb namelijk z’n nadeel”. Een verandering in de
aanstellingswijze verandert de functie van de burgemeester en verandert het gemeentelijk bestuursstelsel. Een door de bevolking gekozen burgemeester
maakt van wethouders hulpsinterklazen. En een
door de bevolking gekozen burgemeester vergt
aanpassingen in de nu dominante positie van de

Kroonbenoeming.’
lijke politieke circuit en wiens onafhankelijkheid – in
ieder geval symbolisch – door de Kroonbenoeming
wordt bevestigd’, constateert Bernt Schneiders, die
het moeilijk te beargumenteren vindt dat er nu sprake
is van een democratisch tekort. ‘Net als de wethouders wordt de burgemeester de facto door de raad
16

gekozen. Bovendien legt de burgemeester ten volle
verantwoording af over het door hem gevoerde
bestuur. En net als de wethouders moet de burgemeester aftreden als hij het vertrouwen van de raad
verliest. Iets dat in veel systemen met een andere
aanstellingswijze heel wat minder goed is geregeld.
In het huidige systeem kun je nog eens van een
disfunctionerende burgemeester afkomen. Maar bij
een gekozen variant is dat een ander verhaal.’
In gemoede vraagt de NGB-voorzitter zich af wat nu
eigenlijk het probleem is: ‘Misschien zien wij die
problemen niet zo, en naar mijn stellige overtuiging
geldt dat ook voor de meeste van onze inwoners. Het
vraagstuk over de aanstellingswijze is daarmee in
hoge mate theoretisch geworden en staat ver af van
onze dagelijkse praktijk. Ook zien we de ontwikkeling
dat de verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden van de burgemeester vanuit zijn onafhankelijke
positie aan het optuigen zijn. Neem de zorg voor de
integriteit, de aanpak van de criminaliteit en de rol
bij de terugkeer van zedendelinquenten. Stuk voor
stuk zaken waar waardering bestaat voor het optreden van de burgemeester, maar die wel sterk gekoppeld zijn aan de huidige positie van ons ambt. Het
lijkt mij slecht denkbaar dat een door de bevolking
gekozen burgemeester dit type taken op dezelfde
onafhankelijke manier kan uitvoeren’, stelt Bernt
Schneiders.
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uit onze eigen bestuurspraktijk’

gemeenteraad. De een vindt dat een voordeel terwijl
de ander vooral nadelen ziet’, aldus Bernt Schneiders. ‘En bij die voor- en nadelen gaat het ook nog
eens om weinig gelijksoortige argumenten. Het gaat
om argumenten als het democratisch gehalte,
bestuurlijke kwaliteit, bestuurlijke slagkracht, onafhankelijkheid, identificatie, en ga zo maar door. De
discussies over de gekozen burgemeester liepen
steeds vast omdat er geen meerderheid te vinden
was voor een bepaald model. En het zal ook te
maken hebben met de vraag welk normatief
uitgangspunt men kiest. Als die van elkaar verschillen is er al snel sprake van een discussie tussen
doven. Het zou daarom winst zijn als aan de oproep
die het rapport Majesteitelijk en Magistratelijk doet,
gehoor wordt gegeven. De vraag moet dus centraal
staan waarop de burgemeestersfunctie het
antwoord moet zijn. Wat voegt de burgemeester
bestuurlijk en maatschappelijk toe?’

Zin in discussie
Aan het einde van zijn jaarrede noemde Bernt
Schneiders het rapport De aanstellingswijze gewogen, dat in opdracht van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is gemaakt. ‘We hebben
dat op laten stellen door de universiteit van Tilburg.
Met als doel om inzichtelijk te maken wat nu de vooren nadelen van de verschillende aanstellingswijzen
zijn. Het sluit daarom uitstekend aan op de oproep in

Majesteitelijk en Magistratelijk. Ik denk dat ons
rapport dat alle voor-en nadelen van de verschillende
aanstellingswijzen in beeld brengt uiterst behulpzaam kan zijn bij het antwoord op de vraag waarop
de burgemeester het antwoord moet bieden. We
moeten de komende discussies vooral voeden met
de ervaringen uit onze eigen lokale bestuurspraktijk’,

‘Een door de bevolking gekozen
burgemeester maakt van wethouders
hulpsinterklazen.’
vindt Schneiders. ‘Je zou bijna zin krijgen in een
discussie over de gekozen burgemeester. En dan
bedoel ik een inhoudelijke discussie op basis van
goede argumenten met als enig doel het lokale
bestuur waaraan wij dienstbaar zijn nog beter te
laten functioneren. <
Ruud van Bennekom/NGB
De gehele tekst van de jaarrede 2014 van Bernt
Schneiders vindt u op www.burgemeesters.nl/
congresstukken.
Daar vindt u ook de congresversie van het onderzoeksrapport ‘De aanstellingswijze gewogen’.
burgemeestersblad 74 2014
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Najaarscongres in beeld

Muzikaal optreden na de lunch.

Oud-burgemeester Alma was ook weer van de partij.

Intervisie met collega's kan ook leuk zijn.

Een onderonsje onder het genot van een biertje.

Groenten en fruit uit Barendrecht.

Van Belzen geïnterviewd door POW nieuws.

De aanstellingswijze gewogen

Einde van de grondwettelijke
Tijdens het middagprogramma van het najaarscongres werd ingezoomd op het rapport van de
Universiteit van Tilburg ‘De Aanstellingswijze Gewogen’. Douwe Jan Elzinga gaf een prikkelend betoog
over het einde van de grondwettelijke kroonbenoeming, waarna in verschillende groepen verder werd
gediscussieerd. Het onderwerp leeft onder de burgemeesters. Vandaar dat het Genootschap de voornaamste bevindingen heeft verzameld.

W

at zijn de voor- en nadelen van de verschillende aanstellingsvormen bezien vanuit de
waarden van goed lokaal bestuur? In totaal
zijn er vier aanstellingsvormen getoetst aan waarden
zoals representatie en identificatie, bestuurskracht,
responsiviteit en democratische legitimatie en de
kwaliteit van de lokale besluitvorming. Door, volgens
Elzinga, tegenstrijdige trends in het burgemeesterslandschap, zoals horizontalisering, publiek leiderschap, een uitdijende portefeuille en politieke kleuring wordt het tijd voor een stelseldiscussie.

Kroonbenoeming
Bij aanvang van de deelsessies worden als eerste
kanttekeningen geplaatst bij het betoog van Elzinga.
Is de discussie wel zo nauwlettend? Is het zeker dat
de kroonbenoeming verdwijnt als er een aanpassing
komt in de Grondwet? Hoe betrouwbaar is het
‘neutrum’? Over het algemeen wordt erkend dat door
de toenemende taken en bevoegdheden de burgemeester zichtbaarder en kwetsbaarder wordt. Het is
onvermijdelijk om soms standpunten in te nemen of

‘Het gaat er nog altijd om dat je zelf de
dialoog met de bevolking opzoekt en
aangaat.’
beslissingen te maken die niet volledig onafhankelijk
zijn. Volgens het onderzoek staat de burgemeester
verder af van de lokale context. Hieraan geven de
meesten gelijk een tegengehoor. Het gaat er nog
altijd om dat je zelf de dialoog met de bevolking
opzoekt en aangaat. Dat ben je verplicht en dat hoort
bij je vak. De huidige aanstellingswijze is momenteel
de meest wenselijke. Enerzijds is er voldoende democratische meerwaarde doordat de burgemeester ‘de
facto’ door de bevolking, lees gemeenteraad, wordt
20
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gekozen en anderzijds is er de politieke onafhankelijkheid. Dit is volgens de meesten goed werkbaar.
Waar komt dan de weerzin tegen de kroonbenoeming
vandaan? Onbekend maakt onbemind. Zodra de
beeldvorming iets wordt dat in een achterafkamertje
wordt ‘bekokstoofd’, moeten wij daar zelf wat aan
doen.

Collegebenoeming
De aanstelling bepaald door wethouders geniet de
minste voorkeur. Het model zou als voordeel moeten
hebben dat de samenwerking met het college wordt
vergemakkelijkt, mits alle wethouders unaniem voor
dezelfde persoon hebben gekozen. En dat is tevens
het nadeel. Het is onmogelijk om alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen. En de relatie met de raad
wordt met dit model ook weer complex. Het zou
alleen kunnen werken als de raad ook meebeweegt,
dus vanuit een integraliteitsprincipe meer een raad
van toezicht zou worden.

Raadsbenoeming
Eenmaal door de raad gekozen, geniet je meer politiek draagvlak, mits je weer unaniem gekozen bent.
En met het politieke versnipperde landschap met
grote en brede coalities over links en rechts, is unanimiteit allerminst gewaarborgd. De positie in het college wordt bovendien ook weer anders. Wij denken nog
steeds dat de raad een representatieve afspiegeling
zou moeten zijn van de samenleving, maar weten ook
wel dat dit niet het geval is. Dan is de democratische
legitimering ver te zoeken.

Volksbenoeming
Garandeert een door het volk gekozen burgemeester
collectief draagvlak? Volgens Tjerk Bruinsma, die in
2002 burgemeester van Vlaardingen werd na een referendum, niet. ‘Tijdens de (kostbare) campagne sta je
even ‘in the spotlights’ en midden in de samenleving.

benoeming?
en zodoende een nieuw model creëren? Een deelnemer oppert een bestuurlijke benoeming als alternatief. De Eerste en Tweede Kamer worden als bestuurlijk ‘orgaan’ gekozen in plaats van ‘in persona’. En
dat werkt ook. Dus waarom niet op lokaal niveau? De
bevolking kiest voor een gemeentelijk bestuur in zijn
totaliteit met daarin een raad, college en dus ook een
burgemeester. Democratischer kan haast niet.
Er zijn nog veel vragen. Met wie gaan we in discussie?
Is dit met onszelf of gaan we dit ook met de minister
doen of met anderen? De discussie dient in ieder
geval verder te gaan dan over het te hanteren model.
Vooralsnog lijkt het bijna evident dat ieder model een
andere invulling van het ambt vergt.
Dat is erg leuk. Echter, diezelfde mensen die op je
hebben gestemd kloppen later op je deur omdat je
volgens hen je beloftes niet bent nagekomen. Vaak
gaat dat over zaken waar ik niet eens wat aan kon
doen. En dan verlies je snel vertrouwen waar je op
wordt afgerekend. Dit maakt het ambt grilliger en
onvoorspelbaar. Wij hebben juist een voorbeeldfunctie
en niet te vergeten een boegbeeld- en burgervaderrol.’
Toch ontkomen we er niet aan merkt een ander op.
Niet dat het alle zegeningen zal brengen, maar je kunt
niet zomaar naast je neerleggen wat 75 procent van de
mensen vindt. Maar in hoeverre is dit percentage legitiem? Volgens een deelnemer realiseren mensen zich
niet dat een direct gekozen burgemeester tevens
andere veranderingen in het lokaal bestuur teweegbrengt. Als je mensen bijvoorbeeld zou vragen ‘wilt u
de OZB omlaag?’ zal iedereen dat willen. Maar als je ze
vervolgens vertelt wat de consequenties zijn, het sluiten van de schouwburg of het zwembad, haken ze af.
Bovendien wordt van burgemeesters een competentiepallet verwacht dat niet waar te maken is door de
hoeveelheid van en complexiteit aan taken en
bevoegdheden. Daarom is het belangrijk om de
discussie nieuw leven in te blazen en mensen bekend
te maken met de consequenties van een eventuele
stelselwijziging.

Model van de toekomst
Is er wel een ideaal model? Er wordt gesproken over
een compromismodel. Bijvoorbeeld door zowel raad
als college gekozen. Hieraan ligt dan wel een duidelijk verwachtingsmanagementperspectief ten grondslag en dat brengt op beide fronten weer veranderingen met zich mee. Of moeten we ons gaan bezinnen
op de aanstellingsduur van het burgemeestersambt

Rol voor het NGB
Het jaar 2015 zouden we kunnen gebruiken om
onszelf voor te bereiden op de mogelijke verandering
van de aanstellingswijze van de burgemeester anno
2016. Daarin heeft het NGB de opdracht om een platform te creëren waarop de discussie wordt gevoerd
met en tussen verschillende partijen. Denk hierbij
aan de gelieerde verenigingen en CdK’s. Dit kunnen
intervisiebijeenkomsten zijn, kringgesprekken, de
Lochemconferentie. Het rapport ‘De aanstellingswijze
gewogen’ is een mooi vertrekpunt. De pro’s en

‘Je kunt niet zomaar naast je neerleggen
wat 75 procent van de mensen vindt.’
contra’s van het rapport dienen verder bestudeerd te
worden en duidelijk moet zijn welke consequenties
de verschillende aanstellingswijzen hebben op het
ambt en op het gehele lokale bestuur. Iedereen is het
erover eens dat er nog flink gelobbyd moet worden in
de Kamer. Als het gaat om de direct gekozen burgemeester moeten we blijven counteren dat het daar
niet om gaat, maar om een ingrijpende stelselwijziging van het gemeentebestuur. En dan moet je weten
hoe je dat precies wilt inrichten. Een gedragen én
gedeelde visie bereiden de burgemeester voor op ‘de
nieuwe burgemeester van de toekomst’. <
Anouck Haverhoek/NGB

burgemeestersblad 74 2014

21

Lustrum Kring van Kabinetsmedewerkers

Congres Protocol Geregeld
Op 14 november 2014 organiseert de Kring van Kabinetsmedewerkers het lustrumcongres Protocol
Geregeld ter gelegenheid van haar vijfjarig bestaan. Die middag zal senator mr. G.J. (Fred) de Graaf
een forumdiscussie leiden waar burgemeesters en kabinetsmedewerkers in gesprek gaan over het
kabinetswerk. Senator mr. Th.C. (Thom) de Graaf zal een gastrede verzorgen over protocol.

‘D

e onzichtbare man’ wordt de medewerker
van Kabinetszaken ook wel genoemd. Hij
is er wel, maar je ziet ’m niet. Achter de
schermen voert hij secuur zijn werk uit, opdat elk
ontvangst, elk afscheid, elke uitreiking van een
onderscheiding, elke herdenking en iedere andere
gebeurtenis waarbij de gemeente zichzelf laat zien,
optimaal wordt georganiseerd.

Onmiskenbare taken
Voor die onzichtbare maar onmiskenbare taken van
de ceremoniemeesters van de gemeente bestaat
studieboek noch opleiding. Naar aanleiding van
een leergang bij de Bestuurs Academie Nederland
besloot in 2009 een aantal mensen uit het vak om

‘Regie houden en tevens op de achtergrond blijven. Een groot ego past niet.’
een Kring van Kabinetsmedewerkers op te richten.
Het doel: kabinetsmedewerkers met elkaar in
contact brengen zodat ze van elkaar kunnen leren.
Elke situatie en elke opdracht is weliswaar anders,
de basis van het werk is hetzelfde: bijeenkomsten
soepel laten verlopen en mensen op hun gemak
stellen, zodat de gemeente zich van haar beste
kant laat zien en relaties zich versterken. Inmiddels
zijn 180 kabinetsmedewerkers lid waarmee 123
gemeenten en drie provincies vertegenwoordigd
zijn.

Het lustrumcongres vindt plaats op 14 november in Koninklijke
Burgers’ Zoo in Arnhem. Inmiddels is een uitnodiging verzonden aan
alle leden van de Kring, burgemeesters en belanghebbenden in
Nederland. U kunt zich met uw kabinetsmedewerker aanmelden via
j.vanderzouw@soest.nl.
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Van kabinetsmedewerkers wordt verwacht dat zij de
regels kennen, dat ze situaties snel kunnen inschatten, zich inleven, gastvrij zijn, een bepaalde sfeer
kunnen creëren en een betrouwbaar adviseur zijn
voor iedereen, van hoog tot laag, die met ontvangsten en andere bijeenkomsten te maken krijgt. Het
uitwisselen van ervaringen helpt om je eigen creativiteit op peil te houden. Er is weliswaar een protocol, een ‘handleiding’, waar je je aan dient te
houden bij de organisatie van evenementen, maar
soms biedt het protocol onvoldoende soelaas. En
wat dan?

Regels
Protocol is een stelsel van geschreven en ongeschreven regels dat van toepassing is op de (internationale) omgangsvormen en daardoor een houvast bieden,
een middel om mensen op hun gemak te stellen. Het
zijn meer richtlijnen die je ten dienste staan dan in
steen gehouwen voorschriften waar te allen tijde aan
moet worden vastgehouden. In een aantal gevallen
biedt het protocol simpelweg de oplossing. De slachtoffers van de vliegtuigramp met de MH17 op 17 juli
2014 werden met gepast ceremonieel naar Nederland
gebracht en dat was precies wat op dat moment
nodig was. In een andere situatie past misschien
meer flexibiliteit. In gemeentelijke kringen, wanneer
de burgemeester een belangrijke rol speelt, is het
aan de kabinetsmedewerker om te adviseren welke
actie nodig is. Daarvoor zijn oren en ogen nodig, en
soms een stilzwijgen. Daar komt die ‘onzichtbare
man’ weer tevoorschijn. Hij moet de regels kennen,
de regie houden en tevens op de achtergrond blijven.
Een groot ego past niet.

Ruggespraak
Hoe onzichtbaar dit werk ook is, de uitvoering moet
perfect zijn. Daar kun je wel een leidraad bij gebruiken. Daarom heeft de Kring van Kabinetsmedewerkers ter ere van haar vijfjarig bestaan het boekje

Protocol Geregeld geschreven. Een leidraad met
feiten, anekdotes en tips & tricks waardoor je wordt
geïnspireerd. Juist omdat het werk dagelijks vraagt
om gastvrijheid, gezond verstand en gepast handelen, is op sommige momenten ruggespraak van
essentieel belang. Het boek attendeert je op zaken
die je over het hoofd kunt zien en moedigt je aan
om op een persoonlijke en professionele manier
invulling te geven aan het werk. Een goede voorbereiding, zowel inhoudelijk als in logistiek en technisch opzicht, vormt een absolute voorwaarde voor
het welslagen van een evenement of bijeenkomst.
Een kapotte microfoon of een verkeerde placering?
Het zal de gastheer niet in dank worden afgenomen.
Een protocol en een goed draaiboek vormen de
basis voor succesvolle bijeenkomsten. Alleen als je
de regels kent kun je ze loslaten. Deze uitgave is
onmisbaar bij het professioneel en succesvol organiseren van een afscheid, herdenking, jubileum,
onderscheiding en ontvangst en bij het onderhouden van relaties en contacten. In Protocol Geregeld
komen deze onderwerpen aan de orde. Tevens
worden de protocollen omtrent de ambtsketen,
Koninklijke aanspreektitels, overlijden, placering,
toespraak en vlaggen onder de loep genomen. Het
boekje wordt afgesloten met een handige checklist
voor ontvangsten.

Protocol
‘Protocol is altijd ondersteunend aan een evenement
en mag nooit de aandacht afleiden van de inhoud.
Het is bedoeld om mensen te helpen, om zich op hun
gemak te voelen en om zichzelf te kunnen zijn, niet
om ze nerveus te maken of in een keurslijf te dwin-

‘Alleen als je de regels kent kun je ze loslaten.’
gen. Protocol gaat over de vorm van een evenement
en is nooit een doel op zich’, aldus de heer Alle
Dorhout, ceremoniemeester van Zijne Majesteit de
Koning, die het voorwoord schreef in het boek Protocol Geregeld. Het boek is een uitgave van de Kring
van Kabinetsmedewerkers en werd vanuit de praktijk
geschreven door leden van de Kring. <

Het bestuur van de Kring van Kabinetsmedewerkers bestaat uit:
Jacqueline Carpentier (voorzitter), Jenny van der Zouw-de Heus
(secretaris), Diane de Wolff (penningmeester), Jolanda Muijlwijk
(bestuurslid) en Carel Meurs (bestuurslid). Meer informatie over de
vereniging vindt u op www.kabinetszaken.nl.

Tweemaal per jaar brengt de Kring van Kabinetsmedewerkers een bezoek aan een gemeente.

burgemeestersblad 74 2014

23

‘Les na het dug-out drama:
Voor Surhuisterveen en Twijzel, twee dorpen in de gemeente Achtkarspelen, is 21 mei 2014 een zwarte
dag. Burgemeester Gerben Gerbrandy is op een bijeenkomst in Leeuwarden, als hij wordt gebeld over
een drama dat zich op het sportveld in Twijzel heeft voorgedaan. Tijdens een groot schoolkorfbaltoernooi is een dug-out ingestort. Diverse kinderen van een school uit Surhuisterveen zijn er slecht aan toe.
Het Burgemeestersblad blikt met Gerbrandy terug op die dag en de juridische nasleep ervan.

H

et is iets na half vier als Gerbrandy door zijn
ambtenaar crisisbeheersing wordt ingelicht.
Het is woensdagmiddag. Op de sportvelden
in Twijzel is een groot korfbaltoernooi aan de gang
voor 22 scholen uit de buurt. Over de dag verspreid
doen duizend kinderen mee aan het toernooi. Een
aantal kinderen speelt in en rond een dug-out, die
instort als ze er bovenop zitten. Diverse kinderen
raken bedolven onder het puin. Als Gerbrandy wordt
gebeld is de traumahelikopter al onderweg.

Sportveld
‘De hulpverlening kwam snel op gang. De slachtoffers
werden naar diverse ziekenhuizen in Leeuwarden,
Groningen en Dokkum gebracht. Het zag er van meet
af aan ernstig uit. Twee kinderen werden met hersenletsel afgevoerd. De andere kinderen gingen met
botbreuken en schaafwonden naar het ziekenhuis. Het
waren allemaal kinderen van basisschool de Bernebrêge uit Surhuisterveen. Ik heb vrij snel besloten om
de bijeenkomst op het provinciehuis in Leeuwarden te
verlaten en terug te gaan naar het gemeentehuis in
Buitenpost, om mij verder bij te laten praten. Kort
daarna ben ik op advies van de hulpdiensten doorgereden naar het sportveld in Twijzel. De locoburgemeester heeft de leiding over het crisisteam overgenomen.’

‘Op elke cursus leer je ‘blijf weg van de
plek van de ramp’.’
Op het sportveld aan de Mounewei heerst grote
verslagenheid. ‘Op elke cursus leer je ‘blijf weg van
de plek van de ramp’, maar hier was het passend om
mijn betrokkenheid te tonen. Ik heb daar gesproken
met ouders en begeleiders die het hebben zien
gebeuren. Kinderen hadden er met hun neus bovenop gestaan. Voor zover als dat mogelijk is heb ik
geprobeerd om daar tot steun te zijn.’
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Verdriet
Dezelfde avond bezoekt Gerbrandy ook de school in
Surhuisterveen, om daar met de ouders en leerkrachten
te praten. Terwijl hij het woord neemt, komt bij de politie het nieuws binnen dat een van de kinderen in het
ziekenhuis is overleden. Het is de 10-jarige Yrsa. ‘Het
was nieuws waar ernstig rekening mee werd gehouden,
maar de impact was enorm. De ouders zijn met leerkrachten naar de klassen gegaan, om daar in kleinere
kring het verdriet te delen. Iedereen was van slag.’

verdiepen en aanpakken’
Persconferentie
Later die avond geeft Gerbrandy op het gemeentehuis een persconferentie, waarin hij bevestigt dat
een van de slachtoffertjes is overleden. Op dat
moment is het ook bij Gerbrandy nog niet duidelijk
wat de oorzaak van de crisis is. Hij krijgt er wel
vragen over, maar legt op dat moment de prioriteit
bij de hulpverlening en de nazorg. ‘In het beleidsteam stond de nazorg bovenaan het prioriteitenlijstje. Wij hebben diezelfde avond ook besloten dat alle
scholen de volgende ochtend om uiterlijk half negen
door iemand van de GGD zouden worden benaderd,
om de nazorgbehoeften in kaart te brengen. De
volgende ochtend bleek dat niet overal te zijn
gebeurd. Daar ben ik wel boos om geworden, omdat
er niemand is geweest die – toen het besluit werd
genomen – aan de bel heeft getrokken dat het niet
haalbaar was. Als een beleidsteam een dergelijk

besluit neemt, moet je er blind op kunnen vertrouwen dat het ook wordt uitgevoerd. Dat is wel een
punt dat we in de evaluatie hebben meegenomen.’

Interne organisatie
Maar in algemene zin is Gerbrandy erg te spreken over
de ondersteuning van binnen en buiten het gemeentehuis. ‘Op het gemeentehuis waren tal van mensen in
touw, zowel uit onze eigen organisatie, als uit de buurgemeente Tytjerksteradiel, als uit de Veiligheidsregio.
Wij stonden binnen de regio nog wel eens te boek als
criticaster, omdat we een van de kritische nettobetalers waren. Maar de veiligheidsregio heeft ons goed
ondersteund met expertteams en wisten bijvoorbeeld
ook eerdere ervaringen weer goed te benutten.’
Ook de interne organisatie werkt hard om de crisis in
goede banen te leiden. ‘Het was laat, na afloop van de
persconferentie, toen ik op de bestuursvleugel de tijd
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vond om met eigen medewerkers over de impact van
het ongeluk te spreken. Gedurende de dag besef je het
wellicht minder, maar veel van onze eigen medewerkers waren zelf nauw betrokken bij het sportevenement. Ze waren daar als ouder, als vrijwilliger, of
werden plotseling opgeroepen om in de crisisorganisatie hun rol te pakken. Als een ongeluk zo hard ingrijpt

‘Als een beleidsteam een dergelijk besluit
neemt, moet je er blind op kunnen vertrouwen dat het ook wordt uitgevoerd.’
in die lokale samenleving waar ze zelf onderdeel van
zijn, zie je dat het ook de medewerkers niet onberoerd
laat. Daar hebben we in de dagen en weken daarna
wel oog voor gehad, onder meer door een gezamenlijke bijeenkomst met een team dat ook de brandweer
ondersteunt na ingrijpende gebeurtenissen.’

Najaarsstorm
Die eerste periode is nog weinig oog voor de juridische
context waarin het ongeval is gebeurd. ‘Pas later
hebben wij kunnen reconstrueren hoe het ongeluk
heeft kunnen ontstaan. Het begon in het najaar van
2013, toen een stevige najaarsstorm over ons land trok.
Een tak van een boom van de gemeente, die langs de
openbare weg stond, is toen boven op de dug-out
gevallen. Daarmee is een scheur ontstaan in de dugout. De voetbalvereniging heeft ons toen per brief
gevraagd om een schadevergoeding. Op grond van
‘overmacht’ is die claim toen afgewezen. Wat wij ons
toen niet realiseerden, is dat doordat het sportpark van
de gemeente is, de dug-out door natrekking dus onze
opstal is. Anders dan bij de kantine, waarover tussen
de voetbalvereniging en de gemeente wel afspraken
zijn gemaakt is dat bij de dug-out niet gebeurd. Ook al
is de dug-out in de jaren zeventig door de voetbalclub
neergezet, het is juridisch gezien vanaf dat moment
onze dug-out, niet die van de voetbalclub.’
De beschadigde dug-out wordt niet afgebroken en
blijft in de maanden daarop nog steeds in gebruik.
‘Het is voor onze gemeenschap een hele dure les
geweest, die ik collega-burgemeesters en gemeenten
op het hart wil drukken. Controleer dergelijke zaken.
Zowel feitelijk als juridisch. Net zoals wij een gespecialiseerd bedrijf hebben ingehuurd om de lichtmasten,
de doelen, de dug-outs en andere zaken te controleren. Zaken, die mogelijk in de jaren zestig of zeventig
zijn gebouwd en waar de gemeente verantwoordelijk
voor is. Dat is de kern van mijn pleidooi: verdiep je
26
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erin, kijk hoe het in je eigen gemeente geregeld is en
pak onveilige situaties aan.’

Aansprakelijkheid
‘De samenwerking binnen de driehoek is goed. Er is
sprake van een grote openheid. In de zomer vernamen
wij dat kinderen op het schoolplein in Surhuisterveen
werd verweten dat het hun schuld was dat het meisje
was overleden. Ze sliepen er slecht van, ook omdat het
OM tot dan toe geen duidelijkheid had gegeven. Toen
heeft het OM naar buiten gebracht dat de kinderen hoe
dan ook niet vervolgd zouden worden en hen niets te
verwijten viel. De officier is ook nog bij de ouders langs
gegaan en heeft uitgelegd waarom het onderzoek
langer duurde dan vooraf was ingeschat. Ik kan alleen
maar waardering hebben voor zo’n empatische opstelling van het OM. Het nam een boel onrust weg.’
Begin september bracht de gemeente naar buiten dat
het inderdaad de aansprakelijkheid voor het ongeluk
met de stenen dug-out erkende. ‘Het was na afloop
van een gesprek met de familie. In dat gesprek kwam
duidelijk naar voren dat zij grote behoefte hadden dat
wij onze aansprakelijkheid zouden erkennen. Toen
heeft de gemeente Achtkarspelen dat expliciet
gemaakt. Als eigenaar van het sportveld waren we
ook eigenaar van de dug-out en zijn dus aansprakelijk
voor de gevolgen van het instorten daarvan. Dat wij
dat niet eerder hebben gedaan heeft te maken met
het feit dat OM, politie en gemeente direct na het
incident hadden afgesproken geen uitspraken te
doen die het lopende OM-onderzoek konden belasten. Dit hebben we mede gedaan in de verwachting
dat de uitkomsten van het onderzoek van het OM
voor de zomervakantie bekend zouden zijn. Nu de
resultaten langer op zich laten wachten, hebben wij
ervoor gekozen de belangen van de betrokken families en sportverenigingen mee te laten wegen en hen
ook duidelijkheid te geven over onze juridische positie.’ De verzekeraar van de gemeente en de advocaat
van de families bereikten onlangs overeenstemming
over het uitbetalen van de voorschotten. Deze zijn
inmiddels uitbetaald aan de families. Schaderegelaars gaan binnenkort bij de families langs om de
aard en omvang van de schade te inventariseren.’
De uitkomsten van het OM worden binnenkort
verwacht.<
Wouter Jong/NGB

service

▸

Integriteitsgame
De bestaande Burgemeestersgame wordt
momenteel succesvol ingezet in diverse
veiligheidsregio’s en individuele colleges
om (loco)burgemeesters te prepareren op
mogelijke crisissituaties. Begin volgend
jaar zal het NGB deze game, met behulp
van een subsidie van het ministerie van
BZK, uitbreiden met een aantal nieuwe
spelscenario’s in het kader van integriteit.
Begin 2015 ontvangen alle burgemeesters
een uitnodiging om deel te nemen aan
bijeenkomsten met inzet van de Integriteitsgame.

Halvering duur voortgezette
Appa
Bij de Tweede Kamer lag een voorstel om
de duur van de voortgezette Appa-uitkering te halveren van 10 naar 5 jaar. Vanuit
alle politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen is de
Kamer gevraagd om uit te spreken dat
hiermee de grens is bereikt. Bovendien
heeft het NGB gewezen op de nadelen
voor burgemeesters in de overgangsregeling. Zo zouden burgemeesters die met
herindeling te maken krijgen en burgemeesters die in een andere gemeente
benoemd worden niet onder het overgangsrecht vallen. Via een Nota van wijziging heeft de minister het onderdeel van
de halvering uit het wetsvoorstel gehaald.
Hij zal later de halvering in een separaat
voorstel opnieuw indienen.

co lo f o N
19 december
Staatsrechtconferentie 2014
Op vrijdag 19 december vindt in Het
Kasteel in Groningen de staatsrechtconferentie plaats. Dit jaar met als thema de
architectuur van het openbaar bestuur.
Centraal staat de vraag of de wijze waarop
individuele en collectieve besluitvorming
en de verantwoording daarover is vormgegeven nog steeds adequaat is. Tijdens de
conferentie wordt op het thema gereflecteerd aan de hand van inleidingen door
wetenschappers en gehouden interviews
met (ervarings)deskundigen. Geïnterviewd worden onder andere Guusje ter
Horst (lid Eerste Kamer, oud-minister BZK,
oud-burgemeester), Rien den Boer (directeur Wetgeving en Juridische Zaken,
ministerie van VWS) en Erwin Muller
(hoogleraar veiligheid en recht, Universiteit Leiden).
Zie: www.staatsrechtconferentie.nl

Lochemconferenties 2015

Noteer alvast de volgende data in uw
(digitale) agenda:
• 20-22 januari 2015
• 27-29 januari 2015
• 3-5 februari 2015
• 10-12 februari 2015
• 24-26 februari 2015
• 3-5 maart 2015
In november kunnen de burgemeesters de
uitnodiging tegemoet zien.

Versterking NGB-Bureau
Per eind juni 2014 is het NBG-Bureau
uitgebreid met Anouck Haverhoek. Voorheen werkte zij als senior communicatieadviseur bij de gemeente Den Haag. Zij

zal onder andere werkzaam zijn op
diverse projecten van het NGB, zoals het
Sociaal Domein, de Integriteitsgame, de
website en het Burgemeestersblad.
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De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands
De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands maakt de
Gemeentewet toegankelijk voor raadsleden, griﬃers,
burgemeesters, wethouders en anderen die actief zijn
binnen de lokale overheid. Wat mag er nu wel en wat niet?

Praktische pocket
In artikelen staan soms richtlijnen in plaats van echte
wetgeving, in de zin wat wel of niet mag. Met deze uitgave
bij de hand is het makkelijk en snel opzoeken wat de
boodschap ook al weer is die de Gemeentewet wil geven.

Meer kennis bij de hand
In de praktijk blijkt regelmatig dat raadsleden, maar ook
ambtenaren, de Gemeentewet nauwelijks kennen. Van
degenen die deelnemen aan het besturen van de gemeente,
mag enige kennis van de Gemeentewet verwacht worden.
Met De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands kan iedereen
volgens de basis van de Gemeentewet opereren.

Meer weten of bestellen?
Kijk op www.sdu.nl of bel
Sdu Klantenservice op (070) 378 98 80.
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