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200 jaar werken aan Nederland
in 100 portretten
Ambtenaren! 200 jaar werken aan Nederland in 100 portretten gunt een unieke blik in de geschiedenis
van Nederland, een kijkje achter de schermen van de belangrijkste momenten van 200 jaar koninkrijk.
Nederland heeft de afgelopen 200 jaar hoogte- en dieptepunten gekend. Hoewel vaak onzichtbaar
speelden bij veel van die momenten ambtenaren een cruciale rol. Dit boek brengt die rol eindelijk
aan het licht.

Meer informatie op sdu.nl/ambtenaren

commentaar
Toyboys

Tijdens ons jubileumcongres complimenteerde een oudburgemeester mij met de organisatie van de dag en de
vrouwelijke touch in het geschenk voor de dames. Voor
de heren een das, voor de dames een tasorganizer.
Toch zou ze volgend jaar graag wat meer ‘toyboys’ in het
programma willen zien. Ze wees naar de vijftig tinten
grijs in de zaal.
Het aandeel vrouwelijke burgemeesters schommelt al
jaren rond de 20 procent. Het ene jaar iets hoger, dan
weer wat lager. Vorig jaar was er een opvallende stijging
te zien in het percentage vrouwelijke burgemeesters in
middelgrote en grote gemeenten. Dat doet mij deugd. Ik
ben voorstander van meer vrouwelijk leiderschap in het
burgemeestersambt.
De eerste, en lange tijd enige, vrouwelijke burgemeester
in Nederland was Truus Smulders. Direct na de oorlog, in
1945, solliciteerde zij naar de vacante burgemeestersfunctie in Oost-, West- en Middelbeers. Voor die sollicitatie had ze wel een bijzondere motivatie: ze wilde het
burgemeestersambt van haar man, die in de oorlog in
Duitsland was omgekomen, namelijk ‘openhouden voor
haar zoon’.
In 1965 verscheen een redevoering van onze eerste voorzitter, burgemeester Kolfschoten en Jonkvrouw Dijckmeester-de Brauw, echtgenote van de burgemeester van
Zierikzee en actief geweest in het verzet tijdens de
oorlog, over de onmiskenbare rol van de burgemeesters-

vrouw. Een passage luidt: ‘Eén oogopslag moet voldoende zijn om de stemming van haar man te peilen en allerlei waarschuwingslampjes in haar tot ontbranden te
brengen.’ En dat noem ik vrouwelijk leiderschap. In staat
zijn om signalen uit de gemeenschap dusdanig te formuleren en daar ook naar te handelen. Deze sensitiviteit is
mijns inziens de primaire competentie van iedere burgemeester, man of vrouw. In dit Burgemeestersblad een
interview met de burgemeester van Cranendonck, die
binnen no-time 1200 opvangplekken heeft gerealiseerd
in haar gemeente en oog heeft gehouden voor haar
gemeenschap. Dames, chapeau! Dat u nog meer kleur
mag brengen in het zwart, witte, en vijftig tinten grijs
palet van het burgemeestersambt.
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Snelle besluitvorming

Ervaringen met opvang

Op meerdere manieren zoeken het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en gemeenten naar
opvangplekken voor vluchtelingen. Met de ongekend hoge instroom van vluchtelingen, vooral uit
Syrië, is de druk op de beschikbare capaciteit hoog. Sinds 17 september zijn ook de Veiligheidsregio’s
gevraagd op te schalen en leveren gemeenten kortdurende crisisopvang voor vluchtelingen.
Burgemeesters staan in dit dossier voor beslissingen die soms snel genomen moeten worden: ‘Wat kan
mijn gemeente betekenen voor dit maatschappelijke probleem? Komt er opvang in mijn gemeente en
hoe reageren de inwoners hierop?’ Marga Vermue-Vermue (Cranendonck) en Henk Jan Meijer (Zwolle)
vertellen over hun ervaringen met zowel de besluitvorming, het draagvlak als de opvang zelf.

I

n Zwolle werd in 2014 voor het eerst in de IJsselhallen noodopvang gerealiseerd. Henk Jan Meijer:
‘Vorig jaar werden gemeenten al benaderd met de
vraag om opvanglocaties. En ook vorig jaar werd op
enig moment de urgentie hoog. Vergeleken met 2015
was de aandacht vanuit de media toen nog niet zo
groot voor dit onderwerp. Toch was voor mij in het
najaar van 2014 wel duidelijk dat wij moesten
bieden, ook in de vorm van noodopvang. Wij vroegen
ons af: waarom elders wel en hier in Zwolle geen
opvang? Vervolgens werd de noodopvang in de IJsselhallen in een paar dagen tijd gerealiseerd. Met een
paar kleine aanpassingen (bijvoorbeeld door nu met
compartimenten te werken in de hal, die voor meer
privacy zorgen) vangen we ook dit jaar mensen op in
deze noodopvang. Op de snelheid waarop we dit met
elkaar tot tweemaal toe hebben gerealiseerd ben ik

Voorzitter van het bestuur COA Gerard Bakker
benadrukt dat goede samenwerking met
gemeenten en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten essentieel is. ‘Net als met een aantal
andere partners. Wij hebben alle hulp keihard
nodig. Zo helpen het Rode Kruis, het Leger des
Heils en Vluchtelingenwerk Nederland ons met
het aanbod van kleding, speelgoed en vrijwilligerswerk. Defensie helpt ons bij het realiseren
van opvang in bijvoorbeeld Weert en Nijmegen.
En dan uiteraard de burgemeesters in Nederland.
Zij kunnen ons helpen en wij vragen daarbij om
noodopvang, tijdelijke opvang of reguliere
opvang. Vanaf september komen via het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC)
aanbiedingen vanuit gemeenten voor de kortdurende crisisopvang. En uiteraard de grote uitda-
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trots. Belangrijk in dit traject is dat er voldoende gelegenheid is om omwonenden te informeren. Hoewel
we hier scherp op zijn, kwamen de plannen vorig jaar
toch eerder op straat te liggen. Je staat dan als
bestuurder op achterstand.’

Vertrouwen
De noodopvang in Zwolle verliep goed. Zonder
noemenswaardige incidenten zijn er vierhonderd
bewoners opgevangen. En met de ongekend hoge
instroom vanaf het voorjaar van 2015 werd, zoals
genoemd, weer een beroep gedaan op deze noodopvang. ‘Met dezelfde spelers als in 2014 hebben we
dit opnieuw gerealiseerd. Met een groot vertrouwen
dat het weer lukt, door de eerdere ervaringen. We
hebben krediet opgebouwd. Wat ik heb geleerd van

ging voor gemeenten om de 13.000 vergunninghouders die in onze opvang verblijven, aan
woonruimte te helpen. Dat dit een enorme uitdaging is voor gemeenten, daar zijn we ons bij het
COA goed van bewust. Wij hopen dat gemeenten
met hun zoektocht naar woonruimten ook al hun
creativiteit aanspreken. Deze samenwerking op
de diverse terreinen voelt goed. Maar zoals ik
vaker benoem, we moeten niet alleen naar
morgen, maar ook naar overmorgen kijken en
dat is lastig, want deze situatie lijkt nog wel een
tijd aan te houden. Juist daarom is het zo goed
dat ook gemeenten participeren in dit vluchtelingenvraagstuk. Een vraagstuk van inmiddels
historische proporties en uitdagingen, maar
door de samenwerkingsverbanden kijk ik echter
met vertrouwen naar de toekomst.’

van vluchtelingen

Iedereen helpt mee in de IJsselhallen Zwolle. (Foto: stock/HH)

2014 is dat omwonenden hun angsten moeten
kunnen benoemen; dat we met elkaar een open
gesprek hebben. In Zwolle praten we met het COA
ook over een permanent azc. Bewoners van mijn stad
moeten hun gedachten en vragen kunnen uiten.’

‘Omwonenden moeten hun
angsten kunnen benoemen;
dat we met elkaar een open
gesprek hebben.’

Vergunninghouders
De aandacht gaat op dit moment uit naar de hoge
instroom en alle opvang die gerealiseerd moet
worden. ‘Maar we moeten ook meer naar de achterkant gaan kijken’, benadrukt Meijer. De vergunninghouders die bij het COA in de opvang zitten (rond de
13.000, half september) moeten snel huisvesting krijgen in een gemeente. En wij als gemeenten zullen

hier meer moeten improviseren, creatiever zijn.
Misschien in regelgeving, maar zeker ook in de inzet
van beschikbaar vastgoed. Ervaringen met vluchtelingen in de jaren negentig hebben ons geleerd dat we
nu mensen moeten blijven stimuleren om actief te
blijven, dat ze zich blijven ontwikkelen en zo snel
mogelijk meedoen aan onze maatschappij. Lange
asielprocedures werken daar niet aan mee.’

Kentering
Begin september komt er een kentering in de beeldvorming, vooral ingegeven door de foto van het
verdronken Syrische jongetje. Henk Jan Meijer:
‘Inmiddels volgen de ontwikkelingen zich van uur tot
uur op. Bussen rijden door het land op zoek naar plek
voor de vluchtelingen. Wij hebben hier tot tweemaal
toe voor een paar dagen en onder strikte voorwaarden de capaciteit in de IJsselhallen opgeplust met
eerst tweehonderd – en vervolgens nog eens driehonderd plaatsen. Vervelend dat ik dan via social media
moet lezen dat er voor enkele uren vluchtelingen
worden opgevangen in het stadioncomplex van PEC
Zwolle. Zij werden daar door het COA voor een paar
uur voorzien van eten, drinken en wat vermaak, als
tussenstop naar meer permanente huisvesting. Het
burgemeestersblad 78 2015
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zegt wat over de onvoorstelbare hectiek, maar ik ben
er achteraf mee geconfronteerd en mag het vervolgens gaan uitleggen aan mijn inwoners. Dus ook op
het scherpst van de snede moeten we met elkaar op
blijven trekken en goed communiceren!’

‘Mensen moeten zo snel mogelijk
meedoen aan onze maatschappij.
Lange asielprocedures werken daar niet
aan mee.’

in de raad niet nodig. Toch heb ik dit op raadsbreed
commissieniveau wel afgestemd, ondanks de grote
haast van het COA. Vervolgens hebben we de omwonenden per brief geïnformeerd. In een informatieavond die wij daarna samen met het COA organiseerden hing een beladen sfeer. De vragen gingen vooral
over de snelheid en de plek. Als ik terugkijk, dan
vermoed dat ik het weer op dezelfde manier zou
doen. Uiteraard heeft het de voorkeur – als de tijd het
toelaat – omwonenden nader en sneller te informeren, maar de nood is gewoon te hoog. Burgerparticipatie is goed en nuttig. Daar moet tijd voor worden
genomen, maar alleen voor zover dat onder alle druk
kan. Als echter die participatie in de praktijk een
wassen neus blijkt te zijn geweest, moet je jezelf
afvragen of het zijn doel dient.’

Geruisloos

Korte lijnen

Marga Vermue-Vermue, burgemeester van Cranendonck, heeft in haar gemeente twee locaties van het
COA; Budel-Dorplein en Budel-Cranendonck. ‘Toen ik
in 2012 startte als burgemeester van Cranendonck
ging Dorplein – vanwege afnemende behoefte – net
sluiten. Veel mensen vonden het jammer dat het azc
dicht ging. Vrijwilligers, omwonenden en mensen van
de school. Toen de vraag kwam om de locatie te
heropenen (april 2014) was er dan ook veel draagvlak
voor. Net als indertijd organiseerden we een overleg
met omwonenden om de vinger aan de pols te
houden hoe het loopt. Deze locatie is geruisloos
heropgestart.’

Met het politiek brede draagvlak voelde Marga zich
gesterkt om in Budel-Cranendonck asielzoekers op te
gaan vangen. ‘De urgentie was ook in 2014 al hoog.
Daarnaast is het een locatie die zich uitstekend ertoe
leent. Het gaat namelijk om een leegstaande kazerne
waar in het verleden een paar duizend militairen
werden gehuisvest. In het begin kregen we signalen
over enkele asielzoekers die lopend op de nabijgelegen snelweg A2 waren aangetroffen. Daarnaast zijn er
een paar kleine incidenten op het terrein geweest,
maar verder krijg ik geen signalen over ongeregeldheden. Het verloopt in zijn algemeenheid rustig. De politie is tevreden, er zijn heel weinig signalen van overlast en misdaadcijfers zijn niet gestegen.’ De opstart
had naar het idee van Marga wel soepeler gekund,
bijvoorbeeld in de beginfase liet de communicatie
naar inwoners door het COA te wensen over. Over de
samenwerking met het COA zegt Marga: ‘Ik zie het
COA als een betrouwbare partij. Onze ervaring is dat
een afspraak een afspraak is. En ik waardeer enorm
de korte lijnen die de gemeente heeft met de locatiemanagers. We bellen regelmatig met elkaar.’

Participatie
‘Meer impact had de ingebruikname van de NassauDietzkazerne in Budel-Cranendonck. Nu ging het om
1200 plaatsen (tegen 230 in Dorplein). En ook hier
was de urgentie van het COA groot, net zoals Henk Jan
Meijer al schetste. Ik heb eerst het College geïnformeerd, de dag erna de fractievoorzitters van de raad
en hun reacties gepeild in een bijeenkomst, die overigens niet besloten was, want ik vind transparantie erg
belangrijk. Voor wat betreft bestemmingsplannen of
gebruiksbepalingen was een besluitvormingstraject

De VNG en NGB hebben onlangs, in samenwerking met het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC), een factsheet gemaakt
over alle beschikbare informatie over veiligheid- en openbare orde-aspecten van de noodopvang van vluchtelingen. Kijk voor meer
informatie op www.burgemeesters.nl.

Advies
‘Neem contact op met collega’s die al een azc in de
gemeente hebben. Ik heb dit ook gedaan, met Jan
Boelhouwer (Gilze en Rijen) en Leontien Kompier (Vlagtwedde). Heel nuttig! En drie dingen heb ik geleerd die
ik zelf weer graag mee geef: allereerst de weerstand.
Dat is ook democratie. Ga het niet uit de weg en geef
het een plek. Daarnaast: zorg dat je je onafhankelijke
positie behoudt en boven de partijen hangt. En tot
slot: blijf bij de feiten. Dat brengt je heel ver.’ <
Pieter Kolff/COA
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DGBK
Democratie en beroepseer
Gert-Jan Buitendijk
Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Met regelmaat word ik aangesproken met de vraag
hoe het nu staat met de reorganisatie van BZK. Doel
is om BZK een herkenbaarder profiel te geven naar
onze omgeving. Wat zijn de kerntaken waar we de
komende tijd voor staan en hoe willen we die oppakken?
Welnu, één van de onderwerpen waar BZK de komende tijd meer zichtbaar in wil zijn, is de brede thematiek van de democratie. Geen misverstand, dit onderwerp zit in de genen van BZK. Maar de discussie over
de bijdrage die BZK wil leveren in een tijd van grote
dynamiek in en rond de democratie, komt nog meer
centraal te staan. En wordt daarom meer zichtbaar in
de organisatie van het DG dat over Bestuur en Wonen
zal waken. Dan gaat het over de wat-vraag, maar
zeker ook over het hoe. Een open overheid vraagt om
een open debat met onze stakeholders.
In de zoektocht naar scherpte in de democratie-agenda hechten we zeer aan de inbreng van onze werkmaten (de uitdrukking is van Ien Dales) in het democratisch bestuur. Zo worden regelmatig sessies georganiseerd om te luisteren naar wat er leeft en wat er
dus verder doordacht moet worden.
Recent was ik bij enkele diners pensant met brede

vertegenwoordiging uit verschillende kringen. Daarbij
hadden we het over de aantrekkelijkheid en het
aanzien van het politieke ambt. Of we nog wel de
goede mensen kunnen krijgen. Dit is een zorg die we,
ook vanuit de burgemeesters, geregeld horen. Eén
van de dingen die me bijbleef is een gesprek over
beroepseer en beroepstrots. Wat is het toch van
wezenlijk belang dat politieke ambtsdragers leiderschap tonen. Dat zij de trots en moed hebben om te
vertellen wat ze doen en waar ze voor staan. En dat
zij samen optrekken om de beroepseer hoog te
houden. Felicitaties voor het 60-jarig jubileum van
het Nederlands Genootschap zijn daarom alleen al
zeer op hun plaats.
Want elkaar opzoeken, met elkaar delen en samenwerken aan de professie, maakt dat burgemeesters
met elkaar krachtig naar buiten kunnen treden met
een aansprekend verhaal. Aan u de oproep vooral
breed te delen wat uw vak boeiend en waardevol
maakt. Vanuit BZK ondersteunen we dat waar het
kan. De zorg over de aantrekkelijkheid geldt voor alle
decentrale politieke ambten. Daarom zijn we dit jaar
een groot belevingsonderzoek gestart. We trekken
hierin nauw op met vertegenwoordigers van de
beroepsgroepen. Alle ruim 14.000 volksvertegenwoordigers bij gemeenten, provincies en waterschappen, alle dagelijks bestuurders en een burgerpanel
zijn in het onderzoek betrokken.
Voor het eerst is op deze schaal in samenhang gekeken naar drive, motivatie, twijfel, baten en lasten van
het volksvertegenwoordigende ambt. Het onderzoek
verschijnt binnenkort en ik ga daar in een volgende
column graag dieper op in. Maar ik wil u nu alvast
laten weten dat ik blij verrast ben door de gróte mate
van beroepstrots onder decentrale volksvertegenwoordigers die uit het onderzoek naar voren zal
komen!
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Taskforce Kindermishandeling:

‘Burgemeesters op de bres’
Burgemeesters kunnen een belangrijke rol spelen als het gaat om het vergroten van de veiligheid van
kinderen. De Taskforce Kindermishandeling organiseert daarom regionale voorlichtingsbijeenkomsten.
Een verslag.

H

oe kun je je als gemeente verbeteren en je
werkwijze aanpassen als het om de aanpak
van kindermishandeling gaat? Zoekend naar
een antwoord op deze vraag kwam Michel Bezuijen,
burgemeester van Rijswijk, uit bij de Taskforce
Kindermishandeling. Hij nodigde de Taskforce uit om
voorlichting te geven tijdens een bijeenkomst voor
burgemeesters uit Haaglanden en Hollands Midden.
Want dat burgemeesters een belangrijke rol spelen in
de strijd tegen kindermishandeling staat voor de
Taskforce vast.

‘In iedere schoolklas zit een kind dat
te maken heeft met mishandeling of
verwaarlozing.’

Er is maar één iemand nodig om de cirkel
van geweld te doorbreken…

Jaarlijks worden 119.000 kinderen in Nederland thuis mishandeld of
verwaarloosd. Anders geformuleerd: in iedere schoolklas zit een kind
dat hier mee te maken heeft. Om de aanpak van kindermishandeling
te verbeteren, is in 2012 de Taskforce Kindermishandeling opgezet
vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Amsterdamse burgemeester
Eberhard van der Laan is voorzitter van deze Taskforce die onafhankelijk opereert. Voor een periode van vier jaar zet hij, samen met
andere leden, afkomstig uit diverse werkvelden, het thema op de
kaart. Eén van de activiteiten is het organiseren van bijeenkomsten
voor burgemeesters om met hen in gesprek te gaan over hun bijdrage
aan de aanpak van kindermishandeling.
Zie voor meer informatie: www.taskforcekinderenveilig.nl
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Taskforce Kindermishandeling
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Eerst de achtergrond. Ruim twee jaar geleden deed
de voorzitter van de Taskforce, de Amsterdamse
burgemeester Eberhard van der Laan, een oproep aan

Bij een vermoeden van kindermishandeling
kom je in actie. Altijd!

LD

Ook verantwoordelijk áchter de
voordeur
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alle ‘burgervaders en -moeders’ om zich hard te
maken voor dit thema. In Nederland zijn per jaar
119.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling of
verwaarlozing. “Er schuilt vaak een hoop leed achter.
Deze kinderen kunnen onder andere angststoornissen, depressies en seksueel risicogedrag ontwikkelen. En er bestaat een verhoogd risico dat zij later ook
hun eigen kinderen zullen mishandelen. Daarom is
het van groot belang om in een vroeg stadium kindermishandeling op te sporen, te voorkomen en te stoppen”, aldus de Taskforce. Burgemeesters spelen hierbij een belangrijke rol, volgens de Taskforce. Zij zijn
verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, ook áchter de voordeur. Ook zijn zij er, als voorzitter van het College, verantwoordelijk voor dat er
maatregelen worden genomen om kindermishande-

Kinderen in nood kunnen het beste direct hulp vragen bij
mensen in hun directe omgeving.
Ook kunnen zij bellen met de kindertelefoon (0800-0432).
In noodgevallen kunnen zij altijd terecht bij de
burgemeester in deze gemeente!

ling te bestrijden. In regionale bijeenkomsten worden
burgemeesters voorgelicht over alle aspecten die met
het voorkomen en stoppen van kindermishandeling
te maken hebben, én over hun rol en bevoegdheden
bij de aanpak hiervan. “Burgemeesters kunnen de
veiligheid van kinderen vergroten en aanvullend werk
leveren op hun wethouders Jeugd en Zorg”, legt Linda
de Haas uit tijdens de presentatie Burgemeesters op
de Bres’ voor burgemeesters uit Haaglanden en
Hollands Midden. Zij is programmamedewerker bij de
Taskforce.

‘Last resort’
Er is een aantal punten waarop burgemeesters
concreet wat kunnen doen. Zij kunnen het thema
kindermishandeling bijvoorbeeld laten opnemen in
het lokale of regionale veiligheidsplan. In dit plan
kunnen ook specifieke doelstellingen voor de aanpak
van kindermishandeling worden geformuleerd. Ook
kunnen burgemeesters het thema agenderen in de
driehoek. De Haas: “Daarnaast kunnen burgemeesters zich beschikbaar stellen als ‘last resort’ voor
mishandelde en misbruikte kinderen.” Hiermee
zeggen ze dat kinderen, in noodgevallen, altijd bij de
burgemeester terecht kunnen met hun verhaal. Met
een speciale sticker kunnen gemeenten dit kenbaar
maken. Om een goed inzicht te hebben in de aard en
omvang van kindermishandeling heeft het Nederlandse Jeugdinstituut, hét kenniscentrum over jeugd
en opvoeding, een monitor ontwikkeld voor gemeenten. “Wij geven beleidsmedewerkers van gemeenten
die zich aanmelden een spiegel”, legt Erik Jan de
Wilde, die hier als programmamanager werkt, uit.
“Doet een gemeente de juiste dingen, hebben ze
voldoende bereik onder de doelgroep en is wat je
doet geborgd in je beleid? Zo kun je de aanpak van
kindermishandeling en de ketenkwaliteit verbeteren.” Ook kan seksueel misbruik voorkomen worden
door bijvoorbeeld te laten onderzoeken wat Stop it
now!, dat hulp biedt aan mensen met pedofiele
gevoelens, kan betekenen in de gemeente of regio.
Jolanda Verbeek van Stop it now!: “Pedoseksualiteit
roept vaak heel emotionele gevoelens op. Denk aan
vermoedens van grensoverschrijdend gedrag bij een
sportvereniging of school. Wij kunnen gemeenten
helpen rationele besluiten te nemen en denken mee
over hoe je onrust kunt voorkomen als een veroordeelde pedoseksueel weer in de buurt komt wonen
en hoe je het thema bespreekbaar maakt.”

(Foto: stock/HH)

Veilig thuis
Tot slot is er de Wet tijdelijk huisverbod. Burgemeesters mogen al sinds 2009 een huisverbod opleggen
als er sprake is van een vermoeden van huiselijk
geweld en kindermishandeling. De maatregel wordt
echter nog nauwelijks ingezet bij signalen van kindermishandeling, zegt Sara Etty. Zij is jurist en werkt als
beleidsmedewerker huiselijk geweld bij de GGD
Rotterdam-Rijnmond en neemt een deel van de
presentatie voor haar rekening. In Rotterdam zijn er
goede ervaringen mee. “Met een tijdelijk huisverbod
voorkom je ook uithuisplaatsing van kinderen die te
maken hebben met mishandeling. Die kunnen dus
veilig thuisgehouden worden, maar wel de juiste hulp
krijgen.”

‘Burgemeesters kunnen de veiligheid van
kinderen vergroten en aanvullend werk
leveren op hun wethouders Jeugd en Zorg’

Volgens Etty is het tijdelijk huisverbod bij kindermishandeling een veiligheidsmaatregel die de wet mogelijk maakt, maar nog onvoldoende benut wordt. Zij
doet daarom namens de Taskforce een dringende
oproep: “U hoeft geen angst te hebben dat het juriburgemeestersblad 78 2015
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disch niet mogelijk is. Er zit meer ruimte in de wet en
u, burgemeesters, kunt die nemen.” Burgemeester
Bezuijen van Rijswijk, op wiens initiatief de bijeenkomst plaatsvond, vindt vooral deze informatie
belangrijk. “Kindermishandeling en een veilig thuis

zijn belangrijke onderwerpen waar iedere gemeente
mee geconfronteerd kan worden. Wij zijn nu intern
aan de slag gegaan zodat wij als gemeente ook zo
goed mogelijk voorbereid zijn en juist kunnen handelen indien nodig.” <

Twee vragen aan Burgemeester Eberhard van der Laan,
voorzitter Taskforce Kindermishandeling
1.	In 2013 deed u de oproep aan alle burgemeesters om een actieve rol aan te nemen als
het gaat om Kindermishandeling. Wat bent u
sinds die tijd zelf anders gaan doen?
“Op verschillende vlakken ben ik de anders
gaan handelen. Zo ben ik op het thema kindermishandeling nauwer gaan samenwerken met
de wethouders Jeugd en Zorg. We hebben
bijvoorbeeld veel afstemming over de totstandkoming van Veilig Thuis, een belangrijke
ontwikkeling in de aanpak van kindermishandeling. Omdat de aanpak van huiselijk geweld
en kindermishandeling een prioriteit is in ons
Regionale Veiligheidsplan, heb ik in de driehoek ook periodiek overleg met de politie en
het Openbaar Ministerie over dit onderwerp.
Daarnaast bespreek ik dit onderwerp vaker met
mijn medewerkers. Enerzijds om er zeker van te
zijn dat er vaart in de aanpak wordt gehouden,
maar ook om te kijken waar ik zelf nog iets in
kan betekenen. Dan bespreken we ook de projecten die binnen de gemeente lopen, bijvoorbeeld
de verbeteraanpak die we als gemeente hebben
gestart rond kindermishandeling, het Collectief
tegen kindermishandeling. Of het project dat de
wethouder Jeugd trekt rond vechtscheidingen.
Verder heb ik een project in Amsterdam geïnitieerd rond grooming en sexting. Dit jaar hebben
Qpido, een expertisecentrum op dit gebied, en
de Zedenpolitie al meer dan honderd voorlichtingslessen aan leerlingen, docenten en
ouders gegeven op Amsterdamse scholen. Dit
om de kennis te vergroten en de (seksuele)
weerbaarheid van leerlingen ten aanzien van
de risico’s van sociale media te vergroten.”
2.	U zei eind 2014 dat slachtoffers van kindermishandeling een veilig bastion moeten
kunnen vinden in het stadhuis. Hoe heeft u
uw organisatie hierop voorbereid? En hoe
vaak heeft een kind daadwerkelijk aangeklopt
bij het gemeentehuis van Amsterdam?
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“Met deze uitspraak in mijn Metro column gaf
ik aan dat kinderen ook kunnen rekenen op
hun burgemeesters als een last resort. Het liefste wil je natuurlijk dat kinderen binnen de
reguliere procedures zo goed mogelijk worden
geholpen. Maar als het echt niet anders kan,
kunnen mishandelde kinderen zich ook op het
stadhuis melden. We hebben het zo geregeld
dat alle betrokken medewerkers weten wat ze
moeten doen als een kind zich meldt bij het
stadhuis. We hebben een werkinstructie
gemaakt voor de portiers.
Verder hebben de bodes en mijn team een training gehad van Jeugdbescherming Amsterdam.
De bode brengt het kind naar mijn kabinet en
belt meteen de GGD. Het team vangt het kind
op, informeert mij en wacht samen met het
kind totdat de professional van de GGD er is. Ik
probeer ook een kwartier met het kind te spreken. De GGD maakt vervolgens een inschatting
van de veiligheid en stelt de eventuele noodzaak en aard van de interventie vast. Er wordt
contact gelegd met de ouder en, zo nodig,
wordt een forensisch verpleegkundige ingeschakeld voor het vaststellen van letsel en
eventueel medisch ingrijpen. Vervolgens wordt
de zaak overgedragen aan Veilig Thuis voor
vervolgonderzoek. Binnenkort gaan wij het
proces aanpassen. Dan zal niet de GGD, maar
Veilig Thuis naar het stadhuis komen als een
kind zich meldt. Dit omdat Veilig Thuis 24 uur
per dag, 7 dagen in de week bereikbaar is en
over de benodigde expertise beschikt.
Er heeft zich op dit moment nog geen kind
gemeld bij het stadhuis.”

Don’t shoot de regisseur

Natuurlijk zijn we al sinds de Gemeentewet van
1848 verantwoordelijk voor de handhaving van de
openbare orde. Maar toen die wet werd geschreven ging het er vooral om dat we in konden grijpen bij al te heftige danspartijen of tegen landlopers die de orde dreigden te verstoren. De
aanpak van criminaliteit was natuurlijk altijd al
het domein van het openbaar ministerie.
Gaandeweg rees het besef dat het effectief zou
zijn als de burgemeester en de officier van justitie regelmatig overleg zouden voeren met de politie over de uitoefening van hun gezag. Een uitstekende en ingeburgerde ontwikkeling die we het
driehoeksoverleg zijn gaan noemen. Overleg met
instandhouding en afbakening van ieders
bevoegdheden. In die situatie lijkt een aantal
jaren geleden verandering te zijn gekomen toen
de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde
criminaliteit in zwang kwam. Op zich een goede
en noodzakelijke ontwikkeling met als uitgangspunt dat we niet versnipperd te werk gaan maar
strijden als één overheid. Met de burgemeester
als voorzitter en regisseur. Die aanpak lijkt vruchten af te gaan werpen. Daarom hebben de regioburgemeesters er met de voorzitter van het
Parket-generaal van het openbaar ministerie voor
gepleit om een deel van het afgepakte vermogen
van criminelen te investeren bij de partners in die
brede aanpak.
Gevolg is wel dat de burgemeester daarmee ook
het gezicht is geworden van de aanpak van zware
en georganiseerde criminaliteit. Veel meer dan de
officier van justitie wiens taak dit eigenlijk is. Met
alle consequenties voor onze veiligheid van dien.
Dat doen wij als publieke personen die door
iedereen gekend worden. Zulks in tegenstelling
tot de magistraten die zich redelijk anoniem in
gerechtsgebouwen ophouden. Anders en beeldend gezegd: de anonieme officier staat in een

toga en wij staan met naam en adres in het telefoonboek.
Wij hebben het er als burgemeester eigenlijk
nooit met elkaar over gehad wat wij van deze
ontwikkeling vinden. Er is sprake van een sluipende verbreding van onze rol op het gebied van
veiligheid. Strikt genomen zijn wij niet de eerst
verantwoordelijken voor de bestrijding van de
georganiseerde criminaliteit, want die verantwoordelijkheid ligt bij het openbaar ministerie.
De aanpak van ondermijning vraagt echter de
inzet van velen. Daarbij hebben de burgemeesters de rol van regisseur op zich hebben genomen
en staan wij ineens aan de lat, of voor het blok
als we worden bedreigd of geïntimideerd.
Nu is het burgemeesterschap niet iets voor bange
mensen. Maar de vraagt dringt zich op of wij de
meest geschikte functionarissen zijn om deze
taak uit te voeren en of wij op termijn de verwachtingen waar kunnen maken. We zijn slechts de
regisseur en qua inzet van mensen en middelen
afhankelijk van de politie, het openbaar ministerie, de belastingdienst en andere partners die
zich onder onze regie willen scharen. Dus tegen
crimineel Nederland zou ik zeggen: Don’t shoot
de regisseur.

Bernt Schneiders
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Jubileumcongres

Dit jaar vond het jubileumcongres plaats
in de Rode Hoed te Amsterdam.

Boven: Dagvoorzitter Janneke Willemse kreeg de uitdaging om u
burgemeesters door het congres te begeleiden.
Links: Het ochtendprogramma stond in het teken van verantwoorde
vergunningverlening en werd verzorgd door het Veiligheidsberaad.
Burgemeester Geke Faber is voorzitter.

12
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60 jaar NGB
Bernard Welten, buitengewoon raadslid van de
Onderzoeksraad voor
Veiligheid gaf een inleiding over het verschenen
rapport naar aanleiding
van het Monstertruckdrama Haaksbergen.

Tijdens de interactieve paneldiscussie werden ervaringen gedeeld
met de zaal en vragen beantwoord. Panel: Bernard Welten (links),
Michel Bezuijen, burgemeester Rijswijk (rechts) en Gerard van
Duykeren partner Crowd Care Consultancy (midden).

Boven: Het middagprogramma werd afgetrapt door onze
bijzondere buitenlandse gast Karl-Heinz Lambertz,
erster Vize-präsident van het Comité van de Regio’s van
de Europese Unie.

Wat hilarische momenten
opleverde….

Fotografie: Annemoon van Hemel
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Burgemeester: niet voor bange mensen

Een citaat uit de jaren zestig, voormalige Amerikaanse president Lyndon B. Johnson, maar niet minder
actueel: “When the burdens of the presidency seem
unusually heavy, I always remind myself it could be
worse. I could be a mayor.” U draagt een zware last.
Het vak van burgemeester is spannend en aantrekkelijk, maar het is niet iets voor bange mensen. In 2014
is 45 procent van u slachtoffer geweest van agressie
en/of geweld. We hebben daarom een ‘Toolkit Veilig
Bestuur’ samengesteld. Hierin staat hoe we u de
komende tijd gaan ondersteunen en welke maatregelen we nemen. Van een vertrouwenslijn waar u
terecht kunt voor advies, ondersteuning en handelingsperspectief tot aan een protocol voor uw beveiliging. Er wordt steeds meer van u verwacht. U kunt
niet meer blijven steken in een burgemeester die
linten knipt en als ‘mensenmens’ functioneert. U
moet de vriendelijke burgervader zijn. Maar ook de
netwerker. De handhaver. De verbinder. U bent voorzitter van het college én voorzitter van de gemeente-
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raad. U bent verantwoordelijk voor de handhaving
van de openbare orde en veiligheid. En ook regionaal
bent u bezig. U voelt zich verantwoordelijk voor het
bevorderen van de integriteit in het openbaar
bestuur. Kort gezegd: u combineert een onafhankelijke, apolitieke en eigenstandige symboolfunctie met
een afhankelijke, politieke en collegiale bestuursfunctie. Mij is gevraagd regie te voeren over het debat
over de rol en de positie van de burgemeester. Een
debat dat wat mij betreft niet gaat over de aanstellingswijze. Het debat gaat wat mij betreft wel over de
waarden die we in Nederland van belang vinden als
het gaat om goed bestuur. Dat zijn er zes: integriteit,
onafhankelijkheid, onpartijdigheid, responsiviteit,
rechtmatigheid en doelmatigheid. Bij integriteit denk
ik aan de Brabantse burgemeesters Jan Hamming en
Jan Boelhouwer die in De Volkskrant van 28 maart
waarschuwden voor toenemende ondermijning van
het openbaar bestuur. Bij onafhankelijkheid denk ik
aan de Amsterdamse burgemeester Van der Laan die
in de discussie over Zwarte Piet en racisme het voortouw neemt, en het vraagstuk bespreekbaar maakt.
Bij onpartijdigheid denk ik aan Peter Snijders, de
burgemeester van Hardenberg, die als informateur
optrad van het nieuw te vormen college in Drenthe.
Bij responsiviteit denk ik aan de burgemeester van
Maassluis, Koos Karssen, die luisterde naar de roep
van raad en bewoners en binnen 72 uur een crisisopvang voor vluchtelingen opzette. Bij rechtmatigheid
denk ik aan de Leidse burgemeester Henri Lenferink,
die het een gemeentelijke plicht vindt om zedendelinquenten die hun straf hebben uitgezeten aan
onderdak te helpen. En bij doelmatigheid denk ik aan
Piet Bruinooge van Alkmaar, die ondanks dat de politie wegens een staking niet aanwezig was, de risicowedstrijd AZ-Ajax toch liet doorgaan. Vaak krijgen
burgemeesters niet de waardering die ze verdienen.
Ik hoop dat een beetje goed te maken door u te
bedanken voor al het goede werk dat u doet. Ik neem
mijn hoed voor u af. We kunnen trots zijn op de kwaliteit van ons overheidsapparaat. Mede door u behoort
Nederland als land tot de wereldtop.
Ronald Plasterk, minster van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
De volledige toespraak is te vinden op
www.burgemeesters.nl

De rol van de burgemeester
anno nu en in de toekomst
Ik neem een aantal ontwikkelingen waar, die invloed
hebben op de kwaliteit van het openbaar bestuur, de
weerbare overheid, het lokale democratische proces en
dus ook op de positie nu en in de toekomst van de
burgemeester.
1.	De toegenomen noodzaak tot gemeentelijke samenwerkingsvormen kan leiden tot spanning in het
gemeentelijke democratische proces en tot onvrede
bij raadsleden. In die processen is de burgemeester
vaak een belangrijke acteur.
2.	De toegenomen taken van de burgemeester op het
terrein van openbare orde en veiligheid, ook tegen de
achtergrond van terreurdreiging, radicalisering en het
enorme vluchtelingenvraagstuk, kan spanning opleveren voor de ‘burgervaderrol’ van de burgemeester.
3.	De ontwikkeling van de sociale media gaat razendsnel
en de berichtgeving is daarmee ad-hoc geworden en
niet altijd afgewogen en met voldoende context.
4.	De gemiddelde zittingsduur in onze volksvertegenwoordigende organen is nog nooit zo laag geweest als
nu. Dit gaat ten koste van politiek bestuurlijke ervaring en institutioneel geheugen. Bovendien zien we
steeds meer scheuringen en afsplitsingen van fracties, ook wel ‘vergruizing van de lokale politiek’. De
dubbele pet van de burgemeester als voorzitter van
zowel college als raad vraagt hierin steeds meer
vakmanschap.
5.	Ondermijning van de lokale democratie vraagt om een
gezamenlijke aanpak. Hierin speelt de burgemeester
een verbindende rol.
6.	De zorg voor bestuurlijke integriteit is mijn inziens al
een codificering van wat wij al geacht werden te doen,
maar in de toekomst kunnen we daar nog nadrukkelijker op worden aangesproken.
7.	Verschraling van het ledenaantal van politieke partijen zorgt voor een smalle rekruteringsbasis en een
afnemende democratische legitimatie van de lokale
politieke besluitvorming. Dat stelt hogere eisen aan
de burgemeester.
8.	De macht van de raad bij benoeming en herbenoeming zorgt voor vervuiling van de rol van de burgemeester.
Dat de burgemeester een boven en tussen de partijen
staande bestuurder is, van wie de partijpolitieke
achtergrond van secundair, zo niet tertiair belang is,
wordt inmiddels algemeen erkend. Onafhankelijkheid,
nabijheid en tegelijkertijd een zekere afstandelijkheid

is bepalend voor het gezag van de burgemeester. De
deconstitutionalisering van de benoemingswijze van
burgemeesters en CdK’s gaat om twee kernvragen:
Naar welk lokaal democratisch bestel koersen we in de
toekomst. En welke functionaris past daar in de
toekomst anno 2030 het beste bij: de burgemeester
4.0! Er moet volgens mij ten principale gekozen worden
tussen twee opties. Of we kiezen voor de handhaving
van de Kroonbenoeming, met hogere drempels voor in
ieder geval ontslag en het niet herbenoemen van de
burgemeester. Of we kiezen voor het rechtstreeks door
de bevolking kiezen van een meer presidentiële burgemeester, met meer bevoegdheden. Hoe dan ook, de
burgemeester zal ook in de komende decennia – tegen
de achtergrond van verschoven en verschuivende
panelen –de leiding in handen hebben van het lokale
politieke en bestuurlijke proces. Het Genootschap
heeft met 60 jaar een mooi verleden achter de rug,
maar heeft als jonge oudere naar mijn stellige overtuiging ook een hele mooie toekomst voor zich.

Johan Remkes, Commissaris van de Koning
Noord-Holland
De volledige toespraak is te vinden op
www.burgemeesters.nl
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De hybride burgemeester:
boven de partijen maar ook daaronder
Twaalf jaar na mijn vorige toespraak voor het Genootschap sta ik hier met veel plezier, sadder and wiser,
maar niettemin niet van standpunt veranderd. Wel
met meer inzicht en ervaring en met de rotsvaste
overtuiging dat het binnenlands bestuur zal moeten
veranderen om slagkracht te verkrijgen en een sterkere verbinding met de lokale bevolking. Van de burgemeester wordt vandaag de dag wel erg veel verwacht.
U moet tegenwoordig wel veel verschillende rollen
vervullen en die botsen in toenemende mate met
elkaar. Een goede burgemeester is langzamerhand
een evenwichtskunstenaar die balanceert om niet
van het bestuurlijke koord te lazeren. Die verschillende rollen zijn deels bewust geschapen door centraal
beleid en wetgeving, en deels ontstaan door de
ontwikkeling van het burgemeestersambt in een
moderne samenleving. De eerste rol van de moderne
burgemeester is die van zichzelf. Distantie, in de zin
van persoonlijk afstand bewaren en jezelf niet laten
kennen, is verleden tijd. Van uw beroepsgroep wordt

steeds vaker en steeds meer verwacht dat u sportief
bent, en volks, humoristisch en emotioneel. U moet
in high en low culture mee kunnen komen en de
smartlap even mooi vinden als de Matthäeus. U moet
althans de indruk wekken dat dat zo is. Als burgemeester wordt u steeds meer als politicus aangesproken, ook als u van huis uit geen partijpoliticus bent.
U wordt in ieder geval steeds meer met politieke
maatstaven gemeten. Mijn stelling luidt dat de huidige aanstellingswijze in wezen het slechtste van twee
werelden combineert: de gemeenteraad is de baas
over de burgemeester geworden. Dat tast niet alleen
diens onafhankelijkheid en onpartijdigheid aan,
maar is ook volstrekt in strijd met de dualisering die
dertien jaar geleden werd ingevoerd. De bestuurlijke
structuur van Nederland lijkt inmiddels op een villa
Kakelbont met uitbouwtjes, tuinschuurtjes en
rommelhokken en het is geen minister gelukt om
daarin wezenlijke verandering tot stand te brengen.
Voor de toekomst is in de eerste plaats meer slagkracht en bestuurlijke snelheid in het lokale en regionale bestuur zeer aan te beleven. Dat is noodzakelijk
voor de legitimatie van het binnenlands bestuur en
voor het vertrouwen in de burgemeesters als boegbeelden daarvan. In de tweede plaats zullen we over
de contouren van het burgemeesterschap van de
toekomst meer duidelijkheid moeten scheppen.
Welke rollen vinden we echt belangrijk? Ik zou
zeggen: het burgemeesterschap moet duurzaam en
democratisch zijn. Democratisch in de zin van gedragen door de lokale gemeenschap en duurzaam door
stabiele opvattingen over wat de burgemeester
behoort te doen.
De huidige vorm maakt van de burgemeester een
hybride bestuurder: boven de partijen, maar ook
daaronder. De discussie zal de komende jaren nog
wel duren. Mocht die gekozen burgemeester er toch
ooit van komen, laten we eerst in de grote steden
beginnen. Innovatie is gebaat bij experimenteren. Dat
is niet alleen in de wetenschap zo, maar ook in het
bestuur. Dus, wat let ons?
Thom de Graaf, senator
De volledige toespraak is te vinden op
www.burgemeesters.nl
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Van majesteitelijke onafhankelijke
burgemeester naar magistratelijke
crimefighter
In restaurant Esplanade te Utrecht vond op 23 november 1954 de oprichtingsvergadering van Het Genootschap plaats. De Eindhovense burgemeester Kolfschoten was betrokken bij het initiatief en werd
gevraagd de oprichtingsvergadering voor te zitten.
Dat deed hij onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat
hij wegens tijdgebrek geen voorzitter van het Genootschap zou worden. Dat hij in de eerstvolgende vergadering toch voorzitter werd en dat bovendien dertien
jaar zou blijven, is een proces dat ook heden ten
dage nog veel burgemeesters overkomt. Zestig jaar
staat het Genootschap klaar om beginnende burgemeesters wegwijs te maken in ons ambt, om ervaren
burgemeesters bij de les te houden door intervisie,
om ambtgenoten die in het ongerede dreigen te
raken bij te staan met goede raad, en om elkaar door
het jaar regelmatig te ontmoeten rond thema s die
voor ons allemaal van belang zijn.
Kort geleden hebben we besloten om actiever te
worden op het gebied van de rechtspositie en daarmee de belangenbehartiging op dit terrein in onze
statuten op te nemen. Wij hebben als Genootschap
bij kunnen dragen aan een integrale visie op de
rechtspositie van politieke ambtsdragers, die onlangs
door het kabinet is vastgesteld en aan de kamer is
gezonden. Die visie zit goed in elkaar en schept waarborgen. Met ons eigen uitgebrachte rapport ‘De
aanstellingswijze gewogen’ weet nu iedereen dat de
aanstellingswijze van de burgemeester heel bepalend is voor de inrichting van het lokale bestuur. Of
anders gezegd; een andere aanstellingswijze van de
burgemeester betekent andere verhoudingen tussen
de lokale bestuursorganen. Laat de politieke partijen
nu maar in de opmaat naar nieuwe verkiezingsprogramma's tot een oordeel komen. Wij hebben ons
werk gedaan. De burgemeester is nog steeds een
sterk merk. Bij verkiezing kan dat anders worden.
Burgemeesters worden dan politici: Van de majesteitelijke onafhankelijke burgemeester naar de magistratelijke crimefighter. Helaas lijkt de verruwing van
de samenleving niet aan ons voorbij te gaan. Met de
sluipende verbreding van onze rol op het gebied van
veiligheid in met name de georganiseerde criminali-

teit zijn we tevens het gezicht geworden van de
aanpak ervan. Ook zien we dezer dagen burgemeesters steeds meer in onverwachte omstandigheden
snel schakelen en een leidende rol nemen, niet gebaseerd op wetten of regels, maar waar met gezag moet
worden opgetreden. Hier kun je je niet altijd op voorbereiden en iedereen kijkt mee hoe je het doet en
heeft daar ook een mening over. Dat vraagt veel,
maar het geeft nog meer. Want wat is er mooier dan
elke dag weer midden in de samenleving te staan.
Majesteitelijk dienend, magistratelijk optredend en
soms gewoon doen wat nodig is met het belang van
je stad of het dorp voorop. Wat een fantastisch vak.
En leve ons Genootschap dat ons samenbrengt en
ondersteunt.
De afgelopen zestig jaar tot in de verre toekomst!
Bernt Schneiders, voorzitter van Het Nederlands
Genootschap van Burgemeesters
De volledige jaarrede is te vinden op
www.burgemeesters.nl
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Altijd bijzonder om te zien dat burgemeesters ook gewoon kunnen luisteren.

Oudste NGB-erelid de heer Gilles
Borrie (90 jaar) vergezeld door
zijn dochter Hester Borrie.
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Door het prachtige weer was
het buiten op de Keizersgracht goed vertoeven.

Liptease nam u weer even mee
naar de fifties, nou ja even …

Onze ereleden
vermaakten zich
prima.
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Afsluiting met een welverdiende borrel
en walking diner.

En dan zijn er altijd enkele nablijvers.

Fotografie jubileumcongres: Annemoon van Hemel
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Fotografie: Annemoon van Hemel,
Simone Henken

Hartelijk dank voor uw komst.
Tot volgend jaar!

sinds 1955
burgemeestersblad 78 2015
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Roy Ho Ten Soeng organiseert reizen voor burgemeesters

Van burgemeester tot

Roy Ho Ten Soeng was burgemeester van Venhuizen en van Medemblik. Na zijn loopbaan als lokale
bestuurder lonkte de reiswereld hem. Niet alleen als reiziger, maar ook als organisator van diverse studiereizen voor burgemeesters, andere bestuurders en ondernemers. Begin 2016 staat Roy’s volgende
reis op het programma. Naar Taiwan en hij hoopt weer op deelname van Nederlandse burgemeesters.

“H

et startte allemaal in 2006 met de reis
van het Nederlands burgemeesterselftal (NBE) naar Suriname. Het NBE voetbalt altijd voor de leprabestrijding en Suriname is
een van de landen waar de ziekte nog voorkomt. We
hebben toen een bezoek gebracht aan de Estherstichting, die zich in Suriname bezighoudt met de
opvang van leprapatiënten. Dat heeft diepe indruk
op ons gemaakt. Ook hebben we tijdens de reis twee
wedstrijden gespeeld waarvan de opbrengst voor de
leprapatiënten was”, vertelt Roy Ho Ten Soeng.
“Vanaf dat moment hebben Franc Weerwind –
destijds nog burgemeester van Niedorp – en collega
Headly Binderhagel van Nuth bedacht dat wij als
Surinaamse burgemeesters iets zouden moeten doen
voor onze medemensen daar. Toen is de Stichting
Vriendschapsbanden Nederland Suriname (www.
stiching-vns.nl) opgericht en zijn we gestart met de
burgemeestersreizen. Later hebben we de doelgroep
van de educatieve reizen verbreed naar andere
bestuurders en ondernemers. In oktober 2015 is de
tiende reis naar Suriname die in het teken staat van
de Stichting Wiesje en de opening van het eerste
tehuis voor dementerende ouderen in Suriname dat
deze stichting mogelijk heeft gemaakt.”

Milieuproblematiek
Onlangs is Ho Ten Soeng opnieuw voorzitter van de
VNS geworden, omdat Paul Scheffer (oud-burgemeester van Harlingen) er om gezondheidsredenen
mee moest stoppen. “Ik doe het met plezier, maar
zou graag de voorzittershamer aan een zittende
burgemeester willen overdragen …”, zegt Roy Ho Ten
Soeng, die inmiddels niet alleen reizen naar Suriname organiseert, maar zijn pijlen ook op Azië richt. “Ik
ben voorzitter van de European China Friendship
Association. We proberen met de ECFA op een zo
breed mogelijk terrein de betrekkingen tussen Europa en China te ondersteunen. Neem de milieuproblematiek in China. Het land heeft een geweldige
ontwikkeling meegemaakt, maar wel ten koste van
het milieu. Ik ben net terug uit Shanghai en ik werd
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echt gesmeekt om hulp voor watermanagement en
milieu. Ik heb jongetjes de rivier in zien springen, die
als ze boven water kwamen, helemaal groen van de
algen waren.” Ho Ten Soeng is de European China
Friendship Association gestart met een reis naar
China voor docenten. “Leraren van twaalf scholen in
Nederland hebben aan deze speciale reis deelgenomen. We hebben scholen in Nanking, Shanghai,
Suzhou en Hong Kong bezocht en daar met Chinese
collega-docenten van gedachten gewisseld over allerlei onderwijsvragen”, zegt de ECFA-voorzitter. “Vorige
maand hebben we in Maarssen een tentoonstelling
georganiseerd over de tweede wereldoorlog in China.
En onlangs heeft een groep kustenaars uit China hun
kunstwerken tentoongesteld in het gemeentehuis
van Weert.”

Taiwan
Na het versterken van de relatie met China, richt Roy
Ho Ten Soeng zich nu op Taiwan. Weer met het organiseren van een reis. De reis vindt begin 2016 plaats
op het moment dat in Taiwan de wereldwijde Smartcity Summit and Exhibition is. (zie: www.smartcity.
org.tw) “Daar komen veel grote Chinese steden
vertellen over hun ervaringen en knelpunten op weg
naar smarter cities. In Nederland staat de toepassing
van ict nog in de kinderschoenen en je kunt bij dit

reisorganisator
evenement geweldig veel kennis ophalen om de
achterstand in te lopen, die we bijvoorbeeld ten
opzichte van Singapore hebben. De reis naar Taiwan
is voor iedereen die geïnteresseerd is in deze thematiek. We hebben twintig deelnemers nodig en proberen de reis tegen kostprijs aan te bieden”, zegt reisorganisator Roy. “We bieden een aantal bijeenkomsten aan met stadsbesturen om van gedachten te
wisselen over hoe je een gemeente bestuurt.”
“De Nederlandse steden en burgemeesters kunnen er
veel aan hebben. Bijvoorbeeld over de betekenis van
technologische ontwikkeling als instrument om een
stad te besturen. Denk aan automatisering en dienstverlening. Voor smart cities heb je ook het bedrijfsleven nodig. De summit en expo in Taiwan is een
netwerkbijeenkomst die zijn weerga niet kent. Ik adviseer iedereen daarom ook om minstens twee dozen
visitekaartjes mee te nemen. Men is in Azië altijd
zeer sterk in uitwisseling van visitekaartjes. Als diepte-investering voor je gemeente heb je daar wat aan
en daarnaast kun je bedrijven ontmoeten die een
locatie in Europa zoeken. Men vroeg mij ook: “Roy, je
hebt nu zoveel reizen naar China georganiseerd;
vinden die Chinezen dat wel leuk?” Maar China is
hier met vijftien steden om hun verhalen te vertellen.
Van hun ervaringen kunnen wij leren, dit soort
ontwikkelingen kun je niet aan je voorbij laten gaan.”

De jaren tellen
Roy Ho Ten Soeng betreurt het dat er wel eens gesuggereerd wordt dat het om snoepreisjes gaat. “Daar is
geen sprake van. Van de tien dagen ben je er
minstens negen volop in de weer. We slaan door in
Nederland als er niks meer kan”, aldus Roy Ho Ten
Soeng, die zelf nog veel over de wereld reist. “Of ik
op mijn leeftijd (70) dat nog allemaal trek? De grote
tijdsverschillen maken het fysiek wel zwaarder en
zorgen ervoor dat ik een tot twee dagen nodig heb
om te recupereren. Ik ben de jongste niet meer en
merk dat mijn 71 levensjaren wel gaan tellen.” <
Ruud van Bennekom/NGB
Wie belangstelling heeft voor de Taiwanreis
van Roy Ho Ten Soeng of meer wil weten over
de Stichting Vriendschapsbanden Nederland
Suriname of de European China Friendship
Association, kan contact opnemen
via hotensoeng@multiweb.nl.

Roy Ho Ten Soeng. (Foto: eigen beheer)
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Democratic Challenge:

Burgemeesters taak bij

Jornt van Zuylen, beleidsmedewerker bij het cluster Doe-democratie op het ministerie van BZK beleefde
begin oktober een van zijn finest moments van dit jaar: het festival Democratic Challenge, waar 99
initiatieven om de lokale democratie te verbeteren zich lieten zien. Van Zuylen: “Laat BZK de zoektocht
van mensen naar verbetering van de democratie maar ondersteunen en daar niet te veel in sturen.”

M

aar liefst 99 experimenten schreven zich
dit voorjaar in om mee te doen aan de
Democratic Challenge, een ondersteuningsproject van het ministerie van BZK voor experimenten voor vernieuwing van lokale democratie. Niet
alleen de representatieve democratie, maar ook de
participatieve democratie. Een bonte verzameling
initiatieven was het. Bijvoorbeeld het invoeren van
een kiesbelasting in Heerlen, die burgers de mogelijkheid geeft om 10 procent van hun gemeentelijke
belastingen te bestemmen voor een specifiek
beleidsdomein; de oprichting van een journalistiek
platform, de Staat van Tilburg, waar professionele
journalisten samen met burgers kwaliteitsjournalistiek gaan bedrijven, constructieve journalistiek
bovendien, die bijdraagt aan het vinden van oplossingen voor lokale problemen en betere lokale
checks and balances; de mogelijkheid voor burgers
om in beroep te gaan tegen beslissingen of uitspraken van de gemeenten, waarna een door loting
samengesteld burgerpanel zich mag buigen over de
kwestie (de Tweede Mening).

‘Het Democratic Challenge Festival op
5 oktober was een groot feest.’
Democratic Challenge – onderdeel van de Agenda
Lokale Democratie – werd georganiseerd vanuit het
cluster Doe-democratie van BZK onder de bezielende
aanvoering van beleidsmedewerker Jornt van Zuylen.
Het Festival in Amersfoort op 5 oktober, waar alle
projecten zich presenteerden en waar initiatiefnemers kennis konden uitwisselen, opdrachtgevers
konden zoeken en in gesprekken met experts hun
experiment naar een hoger level konden tillen, was
‘een groot feest’, zegt hij. “Ik kan de resultaten van
de challenge pas later echt goed duiden, maar het
doel van het festival om een positieve kick-off te
geven aan de experimenten is zeker geslaagd. Nu
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gaat het erom hoe we ze de komende tijd echt verder
kunnen helpen.” Hoe dat precies gaat kan Van Zuylen
niet voorspellen. “Een belangrijke taak is in ieder
geval om zoveel mogelijk experimenten aan gemeenten te verbinden, die experimenten goed te volgen en
de resultaten daarvan zo mogelijk uiteindelijk te
verbinden aan het beleid. Dat kan een heleboel
vernieuwing opleveren, denk ik. Zo’n thema burgerjournalistiek bijvoorbeeld staat op het punt om echt
tot leven te komen, maar de financieringsstromen om
dat echt van de grond te krijgen zijn bepaald niet
gunstig. Wat zou het mooi zijn als we de randvoorwaarden om burgerjournalistiek verder te brengen
kunnen verbeteren. En neem nou Groningen, waar de
gemeenteraad een experiment wil doen met het overdragen van verantwoordelijkheden aan een groep
burgers die door loting wordt samengesteld. Dat is
echt iets nieuws en misschien gaat dat iets betekenen voor onze wetgeving. Je weet het niet.”

Gelote burgerraad
Tijdens de kick-off op 5 oktober vertelt Van Zuylen,
zijn al meteen vijftien experimenten aan één of meerdere gemeenten gekoppeld. “Het gaat daarbij niet
zozeer om de experimenten zelf, maar wat we er van
kunnen opsteken om onze institutionele democratische processen te verbeteren. Daar moet je als BZK
niet te veel in willen sturen. Laat BZK de zoektocht
van mensen ondersteunen.”
Ongeveer de helft van de ideeën was afkomstig van
gemeenten, griffiers, raadsleden en ambtenaren, de
andere helft kwam van bewoners, platforms, initiatieven. Bovendien ging 10 procent over de gemeenteraad en 90 procent over het functioneren van de lokale samenleving in brede zin. “Erg interessant was het
om te zien dat, als je een brede oproep om met ideeën te komen over het verbeteren van de lokale democratie en niet op voorhand definieert wat je onder
lokale democratische vernieuwing verstaat, je een
waaier aan ideeën binnen krijgt”, aldus Van Zuylen.
“Dat het overgrote deel van de experimenten over het

democratische vernieuwing

Jornt van Zuylen, ’s ochtends tijdens de opbouw van het Festival Democratic
Challenge in Amersfoort waar bijna 400 democratische vernieuwers
uit het hele land op afkwamen. (Foto: BZK)

verbeteren van het functioneren van lokale samenlevingen in brede zin gaat, zegt mij dat we de afgelopen jaren te veel hebben gefocust op alleen de representatieve democratie en dat er vooral daarbuiten
kansen liggen om de participatieve democratie te
vernieuwen en te versterken. Vernieuwingen die
worden voorgesteld gaan zowel over de systeemwereld van de lokale overheid, als over zaken tussen
systeem- en leefwereld en buiten het systeem.
Mooie voorbeelden van experimenten zijn de Tweede
Mening, de invoering van een burgerbegroting in
Geffen, de kiesbelasting in Heerlen, een gelote
burgerraad in Amersfoort en een coöperatieve
gemeenteraad in Groningen met een vertegenwoordiging van lokale politici en inwoners die beschikken
over gelijkwaardige invloed en zeggenschap. Dat zijn
echte gamechangers.”

oneren. “Hoe maak je samen een democratische
samenleving? Daar gaat het om. Hoe zorg je ervoor
dat je mensen insluit en niet buitensluit, dat je transparant bent in je besluitvorming en financiering? Als
het over maatschappelijke initiatieven gaat, wordt
vaak de vraag gesteld hoe democratisch dat dan is,
hoe representatief? Democratie wordt dan misschien
te zeer verengd tot representativiteit. Democratie is
veel, veel breder. Het gaat om democratische waarden

Democratische school

in die hele lokale samenleving. Natuurlijk moet je het
zeker niet nalaten om democratische waarden die je
lokaal belangrijk vindt op die representatieve democratie te leggen, maar het gaat er net zo goed om hoe
ouders met hun kinderen omgaan en hoe democratisch de mantelzorg is die kinderen aan hun ouders
geven. Het bespreken van die democratische waarden, die per gemeente en tussen mensen flink
kunnen verschillen, vind ik heel erg belangrijk. Daaral-

Dat er zich 99 experimenten aandienden, zonder al te
hard op de trom te slaan, ziet Van Zuylen als een
duidelijk bewijs dat er een toenemend animo is voor
democratische vernieuwing. Een drang die, volgens
hem zeker niet alleen voortkomt uit onvrede, maar
zeker ook uit het feit dat mensen mooie perspectieven
zien om hun lokale samenleving beter te laten functi-

‘BZK moet in de experimenten niet te veel
willen sturen. Laat BZK de zoektocht van
mensen ondersteunen.’
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CONCEPTBOARD

leeom was ik ook erg blij dat de democratische school
DOE040 uit Eindhoven zich voor de challenge had
aangemeld.” Jornt van Zuylen is er in de meer dan tien
jaar dat hij zich dagelijks bezighoudt met burger- en
overheidsparticipatie van overtuigd geraakt dat het
sturingsrepertoire van de overheid flink op de schop
kan. “De grote decentralisaties van rijk naar gemeente
op het gebied van arbeid, zorg en welzijn, zijn een
goede stap, maar het kan wat mij betreft nog veel
verder. Ik zou inwoners veel meer zeggenschap en
eigenaarschap willen geven op wijk- en buurtniveau.
Dan pas gaan mensen zich ook verantwoordelijker
voelen en zich daarnaar gedragen.”
Version 0.02 | 18 maart 2015

‘BZK moet
in de experimenten niet te veel
Daniël Maarleveld - graphic designer
Marieke van Dijk - conceptontwikkeling

willen sturen. Laat BZK de zoektocht van
mensen ondersteunen.’
Gemeentewet
Over die transitie naar niet alleen een democratischer
overheid, maar een democratischer samenleving,
sprak hij in juni met een groep van zo’n vijftien burgemeesters op uitnodiging van het NGB. De vraag was
welke rol burgemeesters voor zichzelf zien in de
beweging naar een meer participerende overheid.
Van Zuylen: “Daarin kwam naar voren dat er nogal
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wat verschillen zijn tussen burgemeesters. De een
vindt dat hij daar niet actief in hoeft te zijn, de ander
juist wel. Ik vind dat ook. Nog sterker: de burgemeester hééft daarin een rol, zoals Hein Albeda een jaar of
vier geleden al opschreef in het boekje ‘De burgemeester als hoeder van de democratie’. In de
Gemeentewet staat immers dat burgemeesters verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van participatieprocessen. Wat ook de reden is dat er ooit een burgerjaarverslag was.”
Burgemeesters, zegt hij, zouden een actieve verbinder in de veelkleurige lokale democratie kunnen zijn
en gesprekken over publieke en democratische waarden kunnen entameren. Koos Janssen van Zeist, zegt
hij een goed voorbeeld te vinden van een burgemeester die die rol met verve oppakt. “Vorig jaar organiseerde hij in zijn gemeente de manifestatie ‘De 24
uur van Zeist’. Gedurende een heel etmaal werd er op
tal van locaties met de inwoners van Zeist gesproken
over de lokale democratie en hun interpretatie ervan.
Dat is nogal wat. Voor de challenge heeft Zeist nu de
Z-battle als experiment ingediend, een Democratic
Challenge op lokaal niveau waarbij de gemeente op
zoek gaat naar ideeën onder de inwoners om de lokale democratie te bevorderen. De beste drie ideeën
zullen worden uitgevoerd. Gaaf.” <
Op www.democraticchallenge.nl kan het boek over de
99 experimenten gratis worden gedownload.
Peter van Noppen

Nasleep van rampen
Onder de titel 'We leven mee met de nabestaanden' vond op 8 oktober jl. een symposium plaats over de
plek die getroffenen innemen na rampen. Het NGB was een van de organisatoren, naast V&R Academie,
Monuta (Team Bijzondere Uitvaarten) en Ina Strating Communicatiezorg. Een verslag.

O

p het symposium werd duidelijk dat het in
de nasleep van rampen gaat om het zoeken
van de juiste balans tussen collectieve rouw
van de gemeenschap enerzijds en de wensen van
nabestaanden en familie anderzijds. Petra Dassen,
burgemeester van Beesel, ging in haar verhaal in op
de gijzeling in Reuver, waarbij in november 2013 een
man zijn 3-jarige dochtertje en zichzelf om het leven
bracht. In de nasleep deelt de burgemeester de
collectieve rouw van de gemeenschap in een stille
tocht. De individuele rouw wordt gedeeld door familiebezoeken en gesprekken. Op beide vlakken is de
burgemeester volgens haar van betekenis.

Lampions
Volgens Dassen gaat het erom beide aspecten met
elkaar te verenigen, maar er ook voor te zorgen dat
het dorp niet met de individuele rouw van de familie
aan de haal gaat. Dat lukt, door de wensen van de
familie leidend te laten zijn. Zo droegen kinderen op
verzoek van de familie lampions en roze kleding. De
familie gaf later te kennen dat zij daar veel steun aan
hadden ontleend.
Een ander thema dat burgemeesters uit crises zullen
herkennen, was de vraag hoe je omgaat met de families van beide kanten. Immers, ook de familie van de
dader voelt zich slachtoffer. In de nasleep van het
drama in Reuver blijkt – niet voor het eerst – dat
Slachtofferhulp zich primair op de familie van
moederskant richt. Om ook de andere kant van de
familie te helpen, zoekt burgemeester Dassen contact
met de collega-burgemeester van de gemeente waar
de (dader)familie woonachtig is. Langs die weg wordt
via maatschappelijk werk alsnog ondersteuning
aangeboden. Monuta opereert ondertussen als intermediair tussen de twee kanten van de familie. Uiteindelijk lukt het om een moment te regelen waarop ook
de familie van vaders kant afscheid kan nemen van
de vader en het omgebrachte meisje.

MH17
Onder de sprekers was ook een nabestaande van de
MH17 ramp, die inging op de strubbelingen rond het
informatienummer op de avond van de ramp en
andere bureaucratische mechanismen die de overheid bij crises soms tentoonspreidt. Het is, zo sprak
hij, de kunst om in al het systeemdenken van de
crisisbeheersing toch oog te houden voor de menselijke maat. Een menselijke maat die Angelique Karnebeck van de gemeente Haaksbergen toelichtte aan de
hand van het contact met de getroffenen van het
monstertruck drama. Gedurende het hele jaar na het
ongeluk is stelselmatig contact onderhouden met de
nabestaanden, maar ook met burgerhulpverleners,
professionele hulpverleners en anderen om gezamenlijk toe te werken naar de eerste herdenking op
28 september jl. Een herdenking die door alle betrokkenen als waardevol is ervaren. <

Wouter Jong/NGB
Voor meer kennis en achtergronden verwijzen we
naar de publicaties Wereld van verschil (van NGB
en stichting Impact) en Contact met getroffenen
(stichting Impact), die meer inzicht geven in de
psychosociale nasleep van rampen en crises
die zijn te downloaden via
www.burgemeesters.nl/getroffenen.
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Rol burgemeester politiebeleid:

Lokale gezagsdrager

De Nederlandse overheid is verbrokkeld en versnipperd. Er is sprake van verkokering binnen en tussen
de departementen, uitvoeringsorganisaties en controle-instanties. Informatiedeling is vaak een loze
kreet, organisatiebelangen overvleugelen het belang van de burger, de wet staat centraal in plaats van
de situatie. De aanpak van veiligheidsvraagstukken komt hierdoor moeizaam van de grond, is weinig
effectief en zeker niet efficiënt. We moeten toe naar één overheid, die met een bedrijfsmatige aanpak
de veiligheidsproblemen te lijf gaat in een brede coalitie van overheidsdiensten, bedrijven en burgers.
Slim organiseren, informatie delen, het onzichtbare zichtbaar maken. Afzien van organisatiebelangen
en bureaucratische regels, handelen als één ‘BV Nederland’ en zo de bedreigingen aanpakken!

D

it is kort samengevat de organisatiefilosofie
die binnen overheidsdiensten populair is en
is terug te vinden in regionale veiligheids- en
beleidsplannen van de politie. Na het afscheid van
de maakbare samenleving is er het idee van de
aanpakbare samenleving. Dit optimistische en hoofdzakelijke verticale sturingsperspectief gaat vreemd
genoeg samen met de erkenning dat we leven in een
complexe, meer horizontale samenleving, die niet
vanaf één plek en vanuit één perspectief bestuurbaar
is. Ondanks de onvermijdelijke veelheid is er een
sterke neiging naar simplificerende eenheid. In dat
eenheidsstreven lijkt de rol van de burgemeester sluipenderwijs te veranderen van lokale gezagsdrager
naar loyale uitvoerder. Hoe deze ontwikkeling te
waarderen?

‘Binnen die éne overheid lijkt de
burgemeester nu uitvoerder van
politiebeleid .’
Niet van gisteren
Tot 1990 waren burgemeesters gewoon ‘de baas’ over
de politie, zeker in gemeenten met gemeentepolitie
waar de burgemeester ook korpsbeheerder was. De
politie om de openbare orde te handhaven, criminaliteit te bestrijden en als maatschappelijk vangnet door
hulpverlening. Afstemming over het werk vond plaats
in de driehoek met de officier van justitie en de korpschef of groepscommandant, binnen de context van de
gemeente en met beperkte regionale samenwerking
op onder meer criminaliteitsbestrijding.
Met de regionalisering in 1994 werd het beheer een
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gezamenlijke verantwoordelijkheid van de burgemeesters, het gezag bleef persoonlijk. Het gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid kwam van de grond,
met de burgemeester als regisseur. Het denken in
ketens werd gebruikelijk. De burgemeester werd
daardoor naast gezagsdrager ook partner, terwijl de
politieblik verschoof van de gemeente naar de regio.
Rond de eeuwwisseling deed landelijke sturing haar
intrede, via Landelijke Beleidsdoelstellingen. De
sturing van de politie werd steeds ingewikkelder:
burgemeester, gebiedsofficier en plaatselijke politiechef (driehoek), districtelijke colleges, regionale college, korpsbeheerder, hoofdofficier en ‘beheersdriehoek’, een variëteit aan weeg- en stuurploegen,
bovenregionale teams, het College van ProcureursGeneraal, de Nationale Recherche, de minister als
opperbeheerder en de Raad van Hoofdcommissarissen als catalogus van samenwerking. De aandacht
voor georganiseerde misdaad en de druk vanuit openbaar ministerie en politie op het lokale gezag om
samen te werken aan criminaliteitsbestrijding, mondde uit in nieuwe instituties zoals de RIEC’s en het
LIEC1, die horen op te treden namens de gemeenten
respectievelijk de burgemeesters. Binnen deze structuren trad een steeds verdere opschaling van beheer,
beleid en uitvoeringsbeslissingen op, waardoor de
burgemeester als gezagsdrager werd teruggedrongen.

Burgemeester als crimefighter
binnen één overheid
De charme van de Nationale Politie is de mogelijkheid tot forse versimpeling en verheldering van de
structuren. Zo is het nog niet gegaan. In de toren die
is gebouwd hebben alle partijen hun plek behouden,
1	Regionaal resp. Landelijk Informatie en ExpertiseCentrum. Een
informatieknooppunt voor de bestrijding van ondermijnende
criminaliteit.

of loyale uitvoerder
behalve het regionale college. Aanvullend claimen
landelijke korpsleiding en staf, ambtenaren van het
ministerie van Veiligheid en Justitie en ook de minister zelf ferme een plek in de sturing. Stuurders tuimelen over elkaar heen. Afwezigheid van een ‘bestuursdepartement’, gedetailleerde bemoeienis van
topambtenaren en van de minister, zware accenten
op misdaadbestrijding en repressie en de bouw van
een groots en daardoor soms intimiderend politieapparaat laten de burgemeester, zeker de ‘kleinere’
burgemeester, weinig ruimte. De druk op de gemeenten en op de burgemeesters, om binnen het concept
van één overheid een zware rol te pakken in de criminaliteitsbestrijding, is opgeschroefd en verankerd in
diverse beleidsplannen en convenanten. Misdrijven
worden geframed als een ‘bestuurlijk probleem’ en
de burgemeester wordt – en maakt zichzelf soms
tot – een ‘crimefighter’. Binnen die éne overheid lijkt
de burgemeester zodoende nu uitvoerder van politiebeleid, waarmee de omkering is bereikt van de situatie van vóór 1990.

uitgaat. Uiteindelijk kan dat de legitimiteit van de
overheid onder druk zetten. Interessant is dat die
‘checks and balances’, het erkennen van meerstemmigheid, goed passen bij het hanteren van complexe
maatschappelijke vragen. Die kunnen niet met zekerheid, eenduidig, efficiënt en blauwdrukachtig, met

(Foto:stock/HH)

Tevreden burgemeesters?
Van gezagsdrager over de politie tot uitvoerder van
politiebeleid. Is dat erg of is dat winst? Uit onderzoek
blijkt dat veel burgemeesters zich tevreden tonen met
de Nationale Politie. De betekenis daarvan is echter
niet helder. Is men echt blij, of hebben deze ‘tevreden’ burgemeesters inmiddels afstand genomen van
hun gezagsrol en zich gevoegd in de nieuwe verhoudingen? Of namen zij hun toevlucht tot de nieuwe,
eigen, gemeentepolities van BOA’s en toezichthouders?
Essentieel voor ons bestel zijn vele ‘checks and
balances’, om te voorkomen dat één bepaalde overheidskolom of bestuurslaag teveel zeggenschap krijgt
en specifieke belangen gaan overheersen. Het hele
concept van ‘één overheid’ is daarmee principieel in
strijd. Rechtsstaat en democratie staan nu eenmaal
op gespannen voet met efficiëntie. Niet voor niets
bestaat dat ene Openbaar Bestuur niet, ook al figureert ‘het OB’ in veiligheidsplannen als enkelvoudige
partner van ‘het OM’. Burgemeester, officier van justitie en politiechef vormen niet voor niets een ‘driehoek’, waarin elk van de drie een specifiek belang
dient te behartigen. Eén overheid dienstbaar aan één
agenda laat één belang overheersen. Het is belangrijk om tijdig de dreiging te onderkennen die van
eenparig overheidsoptreden, van ‘één overheid’,

targets en mijlpalen worden ‘aangepakt’. Die onvermijdelijk moerassige vragen moeten op de tast,
wikkend en wegend, versnellend en vertragend
‘bewerkt worden’. Een burgemeester kan vanuit een
stevige verankering in de concrete, lokale context een
gezaghebbende eigen stem laten klinken. Onderhouden van de democratische rechtsstaat en waardevol-

‘Is men echt blij, of hebben ‘tevreden’
burgemeesters inmiddels afstand
genomen van hun gezagsrol?’
le interventies op maat versterken elkaar. Hierin
schuilt het belang van het lokale gezag.
Van een andere orde, maar minstens zo belangrijk, is
het toezicht op de politie. Gezag uitoefenen is ook
toezicht houden: door de burgemeesters en via deze
weer door volksvertegenwoordigers in de gemeenteraden. Daadwerkelijk functionerend gezag bij burgemeesters geeft fijnmazig toezicht op een deel van de
politiemensen en het politieoptreden, een type
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toezicht dat niet op andere wijze is te realiseren en
een belangrijke pijler vormt onder de legitimiteit van
de politie. Dit gezag vergt een burgemeester die
maatschappelijke problemen in een context plaatst,
die zowel de problematiek als de oplossingen breder
kan definiëren, die uitnodigt tot bezinning en
bedachtzaamheid, complementair aan openbaar
ministerie en politie. Een burgemeester die vanuit
deze optiek ook daadwerkelijk kan sturen, met en
door gezag.

(Foto:stock/HH)

Wat is het perspectief?
Mogelijkheid één is, dat ‘gewone’ burgemeesters met
herwonnen zelfvertrouwen en met assertiviteit hun
gezagsrol opeisen. Die is immers in de wet verankerd
en vergt slechts dat hij ook genomen wordt. Daarbij
past dat alles tussen rijk en gemeente wordt gesaneerd, zodat alleen het noodzakelijke overblijft. De
regio is dan niets anders dan een eenheid van
bedrijfsvoering. Daarnaast zoeken gezagsdragers en
politie naar levende sociaal-demografische verbanden, waarbinnen veiligheidsvraagstukken betekenisvol kunnen worden aangepakt: buurten, wijken,

‘Het blijft bijzonder dat Rijksheer nr. 1
nauwelijks een rol heeft in het landelijke
politiebestel.’
dorpskernen, maar ook (sub)regio’s, provincies of
landsdelen, afhankelijk van het vraagstuk. De regionale rol van de regioburgemeester is hierbij bescheiden.
Mogelijkheid twee is dat, zoals de afgelopen jaren,
30
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de gezagsvraag niet pregnant wordt gethematiseerd
en de ontwikkeling haar beloop heeft. Dit zal een
verdere uitholling van het gezag betekenen. De
sturing van de politie zal sterk verambtelijken, in
handen van politiechefs, officieren van justitie,
ambtenaren van het ministerie van Veiligheid en Justitie, medewerkers van de RIEC’s en andere ‘veiligheidsprofessionals’. Burgemeesters bekwamen zich
verder in hun rol van ketenpartner en uitvoerder.
Mogelijkheid drie is, dat de regioburgemeesters hun
positie verstevigen. Bij de regionale politie had de
regioburgemeester alleen het beheer, maar velen
wisten er het beleid bij te snoepen en soms ook
delen van het feitelijke gezag. Nu heeft de regioburgemeester alleen het beleid, met toenemende
invloed op het beheer en gezag. Het groeipad kan
leiden tot een regioburgemeester die, zoals de hoofdofficier, regiodekkend gezag heeft over de politie en
ook het gezag voert over de bestuurlijke aanpak van
criminaliteit door gemeenten. Zijn positie is dan te
vergelijken met de voorzitter van de veiligheidsregio
bij GRIP 4. Hij zal zo mogelijk collega-burgemeesters
raadplegen en zo nodig schriftelijk verantwoording
afleggen aan gemeenteraden. De collega-burgemeesters ontwikkelen zich verder als uitvoerder van landelijk en regionaal politiebeleid. Deze in 2009 geopperde maar afgevallen variant kan binnen de huidige wet
werkelijkheid worden, of met enkele kleine wetswijzigingen expliciet worden geregeld. Het ‘gezagsartikel’
11 Politiewet behoeft slechts te worden ingekaderd
door beslissingen van de regioburgemeester. Aangezien de democratische controle op de regioburgemeester ontbreekt, zal in deze discussie de rol van de
Commissaris van de Koning naar voren komen. Het
blijft bijzonder dat Rijksheer nr 1 nauwelijks een rol
heeft in het landelijke politiebestel en dat de bovengemeentelijke volksvertegenwoordigers bij een
bovengemeentelijke politie niets wordt gevraagd.

Tot slot
De ontwikkeling laat zich niet voorspellen. Het lijkt
ons echter raadzaam om bij de herijking van de reorganisatie – of bij een volgende kabinetsformatie –
het gezag van de burgemeester nog eens nadrukkelijk
aan de orde te stellen. Daarbij ware zowel te denken
vanuit het belang van de democratische rechtsorde,
als vanuit het perspectief van horizontalisering,
indachtig eerdere rapporten daarover van bijvoorbeeld de ROB. <
Drs Bert Wiegant, zelfstandig gevestigd adviseur
werkzaam voor politie, brandweer en
veiligheidsregio’s
Dr Jan Nap, lector Politieacademie
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▸

Crisiscommunicatie in de
driehoek
Met het OM maakt het NGB een tour langs
de Veiligheidsregio’s. We staan met voorlichters stil bij de communicatie bij crises
waarin juist de driehoek een belangrijke
rol speelt. Zoals zedenzaken, gijzelingen
en geruchtmakende moordzaken. De
begeleiding ligt in handen van Nicolette
Stoel (OM Den Haag) en Wouter Jong
(NGB).
Meer informatie:
www.burgemeesters.nl/driehoek

Save the date: Lochem 2016
Het duurt nog even, maar noteer de
volgende data alvast in uw agenda:
Lochem I: 19-21 januari 2016;
Lochem II: 26-28 januari 2016;
Lochem III: 2-4 februari 2016;
Lochem IV: 16-18 februari 2016;
Lochem V: 23-25 februari 2016;
Lochem VI: 1-3 maart 2016.

co lo f o N
13/11 themamiddag:
‘Veiligheid bij evenementen.
Hoe nu verder?’
Op vrijdag 13 november organiseert Gaastra Advocaten een interactieve themamiddag over evenementenveiligheid.
De middag start om 14.00 uur en eindigt
rond 17.00 uur. De themamiddag vindt
plaatst in de Jaarbeurs Utrecht, Beatrixgebouw. Deelname is gratis.
Korte inleidingen door o.a.
• J.H. (Rob) Bats (MPM), adviseur ‘safety
and security’ (voorheen burgemeester van
de gemeente Haren en Terschelling): ‘Risico-inventarisatie, draaiboeken en (social)
media’
• mr. R. (Rob) de Rijck, landelijk coördinerend officier van justitie ‘veiligheid’:
‘Evenementen en strafrecht; (opheffing)
immuniteit gemeenten?’ en
• mr. A.H. (André) Gaastra, Gaastra advocaten te Schiphol: ‘Evenementen, publieken privaatrechtelijke lessen’.
Opgeven kan via info@ga-law.eu.
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Verschenen
Verwarde personen zijn het probleem niet
Over de echte vragen in de ambulante ggz
Piet-Hein Peeters
Verschijningsdatum: 15 oktober 2015
ISBN 978 9078709 213
76 pagina's
Prijs 14,95 euro (incl. btw)
http://www.uitgeverijpepijn.nl
Op basis van research en interviews
met twintig betrokkenen: bestuurders,
deskundigen, zorgverleners en cliënten,
trekt Piet-Hein Peeters de conclusie dat
mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) gevraagd wordt
van de wal op het schip te stappen,
terwijl het schip verder weg is komen te
liggen. En deze groep bestond al niet
uit de beste zwemmers. De kwaliteit
van de geboden zorg is volgens hem de
bron voor de explosieve groei in het
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aantal verwarde personen. Hij formuleert uiteindelijk drie vragen die
volgens hem van belang zijn voor
verbetering van deze zorg.

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

Haal méér uit
de Wgr!

De Wet gemeenschappelijke regelingen
helder uitgelegd
Ω Voor
isbn 978 90 12 39424 6
auteurs: Els Boers,
Douwe Brongers
omvang: 380 pagina’s
prijs: ¤ 50,35 incl. btw

bestuurders en ambtenaren
Ω Ontdek de mogelijkheden én onmogelijkheden:
er kan vaak meer dan u denkt
Ω Geen juristentaal, maar begrijpelijk Nederlands
Ω Handig om dit boek altijd bij de hand te hebben

Meer informatie op sdu.nl/overheid

