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commentaar

Inhoud

Burgemeester en politieke  
portefeuilles

Toen ik ruim dertien jaar geleden solliciteerde naar het 
burgemeesterschap van Duiven, strekte het tot aanbeve-
ling dat je naast je wettelijke veiligheidsportefeuilles ook 
andere politieke beleidsportefeuilles ging vervullen.
Voor mijn opvolger/opvolgster zijn politieke portefeuilles 
taboe. Tijden veranderen. De burgemeester moet boven 
de partijen kunnen staan, zo valt nu in de Duivense 
profielschets te lezen, zijn rol als voorzitter helder vorm 
kunnen geven, als een mentor raads- en collegeleden 
ondersteunen en collegiaal besturen mede vormgeven en 
doorontwikkelen. Daar past een burgemeester met poli-
tieke portefeuilles minder goed bij. 
Een standpunt, dat vaker in profielschetsen naar voren 
komt. Toch valt er wel wat op af te dingen. Ik heb er in de 
ruim vijfentwintig jaar dat ik dit vak uitoefen nooit bezwaar 
tegen gehad om naast mijn veiligheidsportefeuilles ook 
politieke portefeuilles te bekleden. Ik vind dat een goed 
betaalde bestuurder best mag werken voor zijn geld. En 
als je de portefeuilles niet goed vervult – welke het dan 
ook zijn – kan de raad je daarvoor altijd in het openbaar 
ter verantwoording roepen en het college kan in het uiter-
ste geval een politieke portefeuille bij de burgemeester 
weghalen. Dat is ook een vorm van een sanctie.
Het blijkt niet mogelijk de burgemeester zijn veiligheids-
portefeuilles af te nemen. Die zijn in de wet aan de 
burgemeester toebedeeld. En praat je bij deze wettelijke 
veiligheidsportefeuilles intussen niet over portefeuilles, 
die de meeste belangstelling bij burgers genieten? Bij de 
veiligheidsportefeuilles praat je per definitie over zware 
politieke portefeuilles. Dit maakt tegelijkertijd duidelijk 
dat de discussie over wel of niet politieke portefeuilles 
voor burgemeesters niet zwart/wit is.
Een portefeuille die ik ook heel goed bij burgemeesters 
vind passen is de portefeuille van handhaving van de 

regels. Burgemeesters kunnen vanuit hun onafhankelijke 
rol ervoor zorgen dat de regels worden nageleefd. Een 
andere portefeuille, die burgemeesters goed kunnen 
behartigen is economische zaken. De ambassadeur in 
het college kan heel goed de contacten met het bedrijfs-
leven onderhouden.
Waar het moeilijk voor een burgemeester wordt, zijn 
portefeuilles en onderwerpen die de gemeenschap 
verdelen. Dat kan een moment zijn om de portefeuille 
neer te leggen, want dan wordt het wel heel lastig voor 
de burgemeester om tegelijkertijd de rol van bruggen-
bouwer en verbinder te vervullen.
Ik pleit in de verder politiserende verhoudingen van 
vandaag wel voor meer terughoudendheid bij de toede-
ling van politieke portefeuilles aan de Kroon benoemde 
burgemeesters, maar niet te rigide te zijn. Er blijven nog 
genoeg portefeuilles naast de wettelijke veiligheidspor-
tefeuilles over die behendige burgemeesters niet onmid-
dellijk in zwaar weer hoeven te brengen, dan wel in 
conflict met andere belangrijke taken en rollen van hem 
of haar.

Henk Zomerdijk, burgemeester van Duiven  
en voorzitter van de redactiecommissie.

Henk Zomerdijk stopt er mee
Dit was het laatste redactioneel commentaar van 
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Nederlands Genootschap van Burgemeesters en 

de redactiecommissie van het Burgemeestersblad 
bedanken Henk voor zijn werk voor het 
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Traditiegetrouw opent het najaarscongres van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters met 
de jaarrede van de voorzitter. Zo ook op 3 oktober jl. toen het congres in Amersfoort plaatsvond. 
Genootschapsvoorzitter Bernt Schneiders sprak in zijn jaarrede tot de tweehonderd deelnemers en tot 
de minister van BZK, die zich tijdens de jaarrede bij zijn gehoor voegde.

“Recht op een faire behandeling”
Jaarrede van de voorzitter van het Genootschap

schneiders besteedde in zijn jaarrede uitge-
breid aandacht aan de deconstitutionalisering 
van de aanstellingswijze van de burgemees-

ter. ‘Er wordt voortvarend gewerkt om de benoeming 
van de burgemeester uit de Grondwet te schrappen. 
Daardoor wordt het aanzienlijk makkelijker om iets 
aan onze aanstellingswijze te doen en de kans dat er 
iets gaat gebeuren neemt daardoor toe. De Kamer is 
zeer verdeeld over de te kiezen variant van de geko-
zen burgemeester. Partijen als VVD, PVV en D66 
willen graag een rechtstreeks door de bevolking geko-
zen burgemeester volgens het presidentiële model. 
Een nieuwe vorm van persoonlijk leiderschap, waarbij 
de burgemeester in staat moet zijn om z’n plannen uit 
te voeren. Hij stelt daarom z’n eigen wethouders aan 
en kan bij een patstelling met de raad verkiezingen 
uitschrijven. Dat betekent veel macht bij een persoon, 
met het denkbare voordeel van interessante campag-

nes en veel daadkracht. De partijen aan de linkerkant 
– PvdA, SP en GroenLinks – zien meer in een door de 
raad gekozen burgemeester. Een beetje zoals we dat 
nu kennen bij de afgeschafte Amsterdamse stadsde-

len waarbij de winnende lijsttrekker ook de voorzitter 
wordt. Dit levert een veel minder krachtige burge-
meester op, maar dat past wel weer meer bij het 
gekoesterde principe van spreiding van macht en van 
collegiaal bestuur’, zo sprak de NGB-voorzitter, die 
ook constateerde dat er binnen de burgemeestersge-
lederen ook verschillend wordt gedacht over de meest 
gewenste aanstellingswijze.

Wijs oordeel
De Tweede Kamer heeft het initiatiefvoorstel van 
Kamerlid Schouw (D66) inmiddels aanvaard, maar de 
andere zijde van het Binnenhof moet zich nog over 
het voorstel buigen. ‘Eerlijk gezegd hoop ik dat in de 
Eerste Kamer nog wel de principiële vraag aan de 
orde komt of de Kroonbenoemde burgemeester uit 
de Grondwet moet verdwijnen. Nederland is een 
gedecentraliseerde eenheidsstaat en de verschillen-
de bestuurslagen zijn met elkaar verbonden door 
functionarissen die een dubbele opdracht hebben. 
Zo is de burgemeester volgens de gemeentewet 
zowel man van de gemeente als man van het gouver-
nement’, memoreerde Schneiders aan de gemeente-
wet uit de tijd dat we nog geen vrouwelijke burge-
meesters waren. ‘Die dubbele opdracht is ook zicht-
baar in de ambtsketen met aan de ene zijde het 
Rijkswapen en aan de andere zijde het gemeentewa-
pen.  Hetzelfde geldt voor de Commissaris van de 

Bernt Schneiders sprak in zijn jaarrede  

over de deconstitutionalisering.

‘Magistratelijke taken  
passen minder goed bij een 
politieke burgemeester.’
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“Recht op een faire behandeling”
Koning die naast provinciebestuurder ook Rijksheer 
is. Met het vervallen van de Kroonbenoeming wordt 
die lijn als het ware doorgesneden. Of dat erg is laat 
ik graag aan het wijze oordeel van de Raad van State 
en de senatoren over.’
Feit is dat de wettelijke taken van de burgemeester 
sterk aan de Rijkstaken zijn verbonden, zo stelt 
Schneiders vast. ‘Neem de zeggenschap van de 
burgemeester over de politie en het eenhoofdig 
gezag van de burgemeester bij crises. In het verleng-
de van onze openbare orde taak zijn we de laatste 
jaren steeds meer belast met magistratelijke werk-
zaamheden zoals het opleggen van huisverboden, 
het opleggen van straatverboden, het afgeven van 
een last tot inbewaringstelling, het sluiten van hore-
cagelegenheden, het toepassen van de Wet Bibob en 
het nemen van de regie bij de bestuurlijke aanpak 
van de georganiseerde criminaliteit. Dergelijke ingrij-
pende bevoegdheden passen mijns inziens wel goed 
bij een door de Kroonbenoemde burgemeester die 
ook aanwijzingen kan krijgen en met wie vertrouwelij-
ke informatie kan worden gedeeld. Deze magistrate-
lijke taken passen denk ik minder goed bij een poli-
tieke burgemeester. En dat zien we dus ook in ons 
omringende landen waar de gekozen burgemeesters 
deze taken niet hebben en waar die taken zijn belegd 
bij door het rijk aangestelde functionarissen zoals de 
Franse prefect. En zo is er nog van alles te onderzoe-
ken en te doordenken. Dus voordat we uit de Grond-
wet worden geschrapt geldt  het aloude adagium 
Bezint eer ge begint en gooi geen oude schoenen 
weg voor je nieuwe hebt’, aldus Bernt Schneiders.

Herbenoeming
Onder verwijzing naar Assen, waar de gemeenteraad 
geen positief advies over de herbenoeming gaf, ging 
Schneiders in zijn jaarrede in op de herbenoemings-
procedure: ‘Incidenten moeten niet worden opgebla-
zen, maar er is wel aanleiding om alert te blijven op 
een faire behandeling van de burgemeester. Een enke-
le keer lijkt het daar wat aan te schorten als een raad 
vindt dat het wel weer eens tijd wordt voor een nieuw 
gezicht en niet tot een volgende benoemingstermijn 
adviseert. Het feit dat de burgemeester in de afgelo-
pen zes jaar prima heeft gefunctioneerd lijkt dan geen 
rol te spelen. Het Genootschap heeft daarom een brief 
aan de minister van BZK gestuurd met de vraag om de 
spelregels bij de herbenoeming nog eens goed te 
bekijken en waar nodig te verduidelijken’, zo lichtte 

Schneiders toe, die  de minister complimenteerde met 
de manier waarop daarmee is omgegaan. ‘In de 
Memorie van Toelichting bij het  recente voorstel tot 
aanpassing van de Gemeentewet staat te lezen: “De 
raad dient zich ervan bewust te zijn dat de procedure 
van herbenoeming geen heroverweging van de keuze 

van de zittende burgemeester inhoudt, maar moet 
worden beschouwd als een moment waarop de raad 
zijn verwachtingen ten aanzien van het functioneren 
van de burgemeester opnieuw moet uitspreken.”  
Dat betekent dat de herbenoeming meer een kwestie 
van vooruitkijken is dan van achterom kijken. Ofwel: 
wat vragen we de komende jaren van u ? Waar moet 
aandacht aan worden besteed en waar moeten accen-
ten worden gelegd? Uiteraard wordt daarbij het func-
tioneren in de achterliggende periode betrokken, maar 
het kan dus niet zo zijn dat een burgemeester pas in 
de aanloop naar de herbenoeming voor het eerst 
hoort dat er een vertrouwensprobleem is. Dat geldt 
zeker ook als de opvattingen van de raad over het 
profiel van de burgemeester wijzigen. Veel burgemees-
ters zien in hun benoemingsperiode de raad wel twee 
keer van samenstelling veranderen. Gelukkig is de 

’Er wordt voortvarend gewerkt om de 
benoeming van de burgemeester uit de 

Grondwet te schrappen.’

Minister Plasterk luistert aandachtig naar de jaarrede. 
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minister met ons van mening dat de burgemeester een 
faire kans moet krijgen om daarin mee te groeien.’
Volgens de NGB-voorzitter klinkt dat goed, maar het 
vraagt ook het nodige van burgemeesters. ‘Op z’n 
minst het initiatief om jaarlijks een functioneringsge-
sprek te houden en de wil om van kritiek te leren. Dat 
geldt natuurlijk voor alle functionarissen, maar voor 
ons misschien wel in het bijzonder. Tegen burge-
meesters wordt nu eenmaal een beetje opgekeken en 
daarom staat niet iedereen te trappelen om de burge-
meester eens stevig te bekritiseren. Daarom moeten 
wij – en ik denk meer dan anderen – onze eigen 

tegenspraak organiseren. Onze buitenspiegels en 
dodehoekspiegels moeten goed zijn afgesteld. Het 
helpt daarbij zeker om deel te nemen aan een van 
onze intervisiegroepen waar je in goed onderling 
vertrouwen kunt spiegelen met collega’s.’

Rechtspositie
Derde hoofdonderwerp in de jaarrede betrof de 
rechtspositie van de burgemeesters, waarin het 
Genootschap in goed onderling overleg met de 
bonden optrekt. Sinds de burgemeesters onder de 
Appa regeling vallen is er niet zo heel veel meer te 
verhapstukken omdat er een heldere en uniforme 
regeling is voor alle politieke ambtsdragers. Bernt 
Schneiders: ‘Maar gelukkig is het wel mogelijk geble-
ken om een betere regeling te bedingen voor dubbele 
woonlasten. Daar zijn veel collega’s die aan de 
verhuisverplichting moeten voldoen terwijl ze hun 
huis niet konden verkopen mee geholpen. We moeten 
wel realiseren dat de problemen voor diverse colle-
ga’s opnieuw opdoemen, nu voor hen de maximale 
periode van de regeling erop zit en de dubbele woon-
lasten blijven. Een punt dat de komende tijd zal 
spelen betreft de aanpassing van de wachtgeldrege-
ling aan de verhoging van de pensioenleeftijd. De 
jongste burgemeester zal misschien wel tot z’n 75e 
mogen werken, maar voor de meesten hier aanwezig 
geldt de leeftijd van 67 jaar.’ Op dit moment kunnen 
burgemeesters die 55 jaar oud zijn en minstens tien 
jaar in het vak zitten bij ontslag aanspraak maken op 
een verlengde uitkering tot hun pensioen. ‘Door het 
opschuiven van de pensioenleeftijd zal die regeling 
straks pas gelden voor burgemeesters van 57 jaar  

en ouder. In de Kamer bestaat echter breed de wens 
om de verlengde uitkering van tien jaar te bekorten 
naar vijf jaar. De verlengde uitkering kan dan pas op 
je 62e ingaan. In het licht van de huidige economi-
sche omstandigheden is dat niet onbegrijpelijk.  
Maar we moeten wel blijven beseffen dat het werken 
in een politieke omgeving niet vergelijkbaar is met 
een gewone dienstbetrekking die doorgaans met tal 
van zekerheden omgeven is. Het is wel heel onwaar-
schijnlijk dat je op je 62e nog een andere baan vindt 
na het burgemeesterschap. Daarom is een vangnet 
zeker niet onredelijk en wij zullen ons daar sterk voor 
blijven maken’, zo sprak Schneiders.

Participatiesamenleving
Aan het slot van zijn jaarrede besteedde Bernt 
Schneiders nog aandacht aan de opgaven voor de 
gemeenten. ‘We gaan als burgervaders en burgermoe-
ders interessante tijden tegemoet nu de overheid een 
andere rol zal gaan spelen. De komende jaren zullen 
de burgers hun gemeenten aanzienlijk zien verande-
ren. Over vijf maanden kunnen zij hun stem laten 
horen over de toekomst van de gemeente. Helaas nog 
altijd met het rode potlood en het grote biljet in de 
nog grotere stembus. Met het versplinterde politieke 
landschap zal het in de collegevorming nog lastig 
worden om tot stabiele colleges te komen die de 
aanzienlijke bezuinigingsoperaties aankunnen en die 
de decentralisaties in goede banen te leiden. Op het 
eerste gezicht lijken de decentralisaties zich vooral af 
te spelen in de portefeuilles van wethouders, maar de 
transities zullen zeker ook inzet van de burgemees-
ters vragen. In het college zullen de krachtsverhou-
dingen wijzigen: de wethouders Economische Zaken 
en Ruimtelijke Ordening zullen het de komende jaren 
wel rustig hebben, terwijl de portefeuillehouders Zorg 
en Welzijn toonaangevend zullen zijn. Voorwaar een 
belangrijk aandachtspunt voor de burgemeesters, ook 
in de periode van de collegevorming, lijkt me. En op 
onderdelen zijn er directe relaties met de openbare 
orde portefeuille. Neem de jeugdzorg en de jeugd-
reclassering, daar zijn we straks medeverantwoorde-
lijk voor. Het werk in die sectoren en de kinderen die 
er afhankelijk van zijn vragen zeker onze aandacht. 
Burgers zullen hun gemeente zien veranderen. Zijn 
gemeenten straks meer dan een zorgloket? Gevleu-
gelde termen als de doe-democratie en de participa-
tiesamenleving worden gebruikt om de verhouding 
tussen inwoners en de overheid te duiden. De burge-
meester is in de relatie burger-bestuur vaak geken-
schetst als de verbinder. Dat zal de komende jaren 
een actieve rol zijn.’ <

Ruud van Bennekom/NGB

‘Er is wel aanleiding om alert te blijven  
op een faire behandeling van de  
burgemeester.’
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Doen die doe-democratie, burgeRmeester!

dgbK

Gert-Jan Buitendijk

Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Er is de afgelopen tijd heel wat geschreven over 
veranderingen die plaatsvinden in onze samenleving. 
De term doe-democratie valt dan nogal eens. We 
leven steeds meer in een doe-democratie. Laatst 
werd ik verrast door een initiatief van een groepje 
innovatoren van buiten de overheid: ‘de Burgermees-
ter Academie’. Let op de r. Wie deelneemt aan deze 
Academie leert hoe je samen met innovatieve 
burgers, ondernemers en pioniers tot een doorbraak 
kan komen op een onderwerp dat anders maar moei-
lijk van de grond komt. Waar het vroeger ging over 
burgerparticipatie, staat nu overheidsparticipatie 
voorop: de overheid die meedoet met burgers in 
plaats van andersom. En alleen als de burger behoef-
te heeft aan de rol van de overheid. Ik vind dat een 
mooie ontwikkeling maar zie ook dat het vaak nog 
zoeken is hoe je concreet aan de slag kunt vanuit 
deze nieuwe manier van denken. Als voorman of 
voorvrouw van de lokale democratie heeft de burge-
meester – ik bedoel die zonder r – hierbij een taak.
Dat de doe-democratie volop in ontwikkeling is blijkt 
ook uit een enquête die voor de zomer is gehouden 
onder alle gemeenten in Nederland. Het blijkt dat een 
ruime meerderheid van de gemeenten veel aandacht 

zegt te hebben voor het ondersteunen en stimuleren 
van de doe-democratie. Interessant is dat de respon-
denten aangeven dat de grootste knelpunten voor de 
ontwikkeling van de doe-democratie op lokaal niveau 
liggen binnen de gemeentelijke organisatie. Onvol-
doende tijd, capaciteit en geld zijn met stip de meest 
genoemde knelpunten. Dat is eigenlijk vreemd omdat 
het aansluiten bij ideeën en initiatieven binnen de 
gemeenschap uiteindelijk goedkoper zal uitpakken 
dan het zelf moeten realiseren. Ook de enquête 
onderstreept dat het nog een zoektocht is naar 
concrete handelingsperspectieven voor ambtenaren, 
raad en B&W. 
Ik zie – op een heel andere manier – bij de grote 
decentralisatieoperatie dezelfde beweging van meer 
ruimte voor de samenleving. In de jeugdzorg bijvoor-
beeld kan meer de kracht van ouders, huisartsen, 
leraren, buren en familie voorop staan. En pas in de 
tweede plaats de kracht van professionals. Niet 
omdat zij geen goed werk leveren, maar omdat het 
voor het kind vaak het beste is, als hulp van mensen 
komt die nabij zijn. Het gaat om nieuwe competen-
ties: het organiseren van een sociaal netwerk. 
Volgens mij is een wezenlijk onderdeel van dat sociaal 
netwerk de gemeenschap waarin mensen leven. Er 
komen in die zin dus wezenlijke vragen op die 
gemeenschap af. Wie heeft er echt ondersteuning 
nodig? Wie kan het zelf of met een handje hulp van de 
buren of de familie? En wat hebben we dan van de 
gemeente nodig om die rol te pakken? Dit zijn dus 
vragen waar de gemeente niet alleen het antwoord op 
kan vinden. Ik geloof niet dat de burgemeester op al 
die vragen trouwens antwoord moet geven, sterker nog 
daar zijn vaak portefeuillehouders in het college eerst 
verantwoordelijk voor. Maar ik denk wel dat de burge-
meester bij uitstek een brugfunctie kan vervullen 
tussen gemeente en gemeenschap. Een oogje in het 
zeil houden bij het aanboren van of daadwerkelijk 
investeren in die doe-democratie lijkt me iets waar een 
burgeRmeester aandacht voor kan en mag vragen.
Vanuit BZK willen wij u graag daarbij ondersteunen. 
Dit doen wij vanuit het programma gemeenten van de 
toekomst. Ook organiseren wij samen met de VNG de 
Krachttoer waarin we maatwerk bieden aan gemeen-
ten die worstelen met alle veranderingen rondom de 
doe-democratie. Maar u kunt natuurlijk ook eens een 
kijkje nemen op www.burgermeesteracademie.nl.
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Helaas komt agressie en geweld tegen bestuurders met regelmaat voor. Minister Plasterk van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt dat niet te accepteren. ’Ik voel ik me er persoonlijk 
verantwoordelijk voor’, zegt de minister. ‘Je weet als raadslid of wethouder dat er wel eens een zure 
column wordt geschreven of iets over je wordt getwitterd, maar we moeten met elkaar afspreken  
wanneer het een belediging is, die niet te tolereren valt, laat staan een bedreiging. En dan moeten we 
het ook niet accepteren. We mogen er niet aan wennen, anders is het hek van de dam.’

Pal voor onze mensen
Minister Plasterk over aanpak agressie tegen bestuurders

een aantal maanden geleden nodigde minister 
Plasterk een aantal burgemeesters en wethou-
ders die met agressie en geweld te maken 

hadden gehad uit voor een gesprek. ‘Je weet dat de 
problematiek voorkomt, maar in zo’n gesprek reali-
seer je je dat het voor een aantal mensen heel erg 
dichtbij is gekomen. Het klassieke beeld uit de tijd 
van Swiebertje met een burgemeester met onaantast-
baar gezag is een romantisch beeld uit een ver verle-
den. Nu ligt de burgemeester hier en daar behoorlijk 
onder druk’, constateert de minister die agressie en 
geweld ziet als onderdeel van een brede ontwikke-
ling. ‘Wethouders hebben er ook mee te maken en 
het maakt deel uit van een algemenere beweging, 

waarbij mensen het gezag als minder vanzelfspre-
kend ervaren. Geweld tegen scheidsrechters bij een 
voetbalwedstrijd en agressie tegen buschauffeurs en 
loketmedewerkers hebben daar ook mee te maken. 
Als ik een melding van geweldpleging krijg, probeer 
ik de burgemeester te bellen om de mensen een 
steun in de rug te geven. Ook de Commissaris van de 
Koning heeft daar een positie in als het slachtoffer 
een burgemeester is. Ik vraag altijd weet u zich 
gesteund door de commissaris en dat is ook altijd 
het geval. De commissarissen kijken daar op een 
goede manier tegen aan en zetten zich ook altijd 
voor de burgemeesters in.’

De bus stilzetten
De minister ziet nog niet dat agressie en geweld 
invloed hebben op de wijze van besturen. Plasterk: 
‘Mijn beeld nu is niet dat mensen hun besluit laten 

beïnvloeden door dreiging met geweld. Zover moeten 
we het ook niet laten komen. Het mag niet zo worden 
dat iemand gaat denken ik kies maar voor het minste 
risico. Maar ik heb geen voorbeelden gehoord dat 
men zegt “ik heb eieren voor mijn geld gekozen en 
die vergunning maar verleend”. We zitten niet in het 
Chicago van de jaren twintig. Wat mij in de gesprek-
ken wel opviel is dat in bijna alle gevallen de bedrei-
ging voortkwam uit een specifieke beslissing. Bijna 
nooit is men ontevreden over de overheid en is de 
boosheid individueel gericht op het gezicht dat ze 
associëren met die beslissing. Dat kan een wethou-
der of een burgemeester zijn.’

‘De burgemeester heeft in het lokaal bestuur een 
voorbeeldfunctie in het niet accepteren en het niet 
bagatelliseren van problemen en moet de mensen de 
zekerheid geven dat we er iets aan doen. Ik gebruik 
vaak het voorbeeld van de buschauffeur, hoewel die 
weliswaar geen gemeentelijke functionaris is. Als een 
reiziger tegen hem zegt “je haar zit niet zo goed”, 
dan denk je “dat is niet zo aardig, maar vooruit”. 
Maar als iemand dreigt om je kinderen bij school op 
te wachten? Daartussen zit de grens voor de chauf-
feur om de bus stil te zetten. Door dat te doen bena-
deelt hij de andere passagiers en zijn chef ziet de 
dienstregeling in de soep lopen. Eigenlijk zou het 
niet zo moeten zijn dat mensen die onder druk zitten 
ter plekke zo’n besluit moeten nemen. Je moet van te 
voren in de beroepsgroep met elkaar afspreken waar 
de grens tussen onvriendelijk gedrag overgaat in 
onacceptabel gedrag’, aldus minister Plasterk. ‘Ik 
vind dat de burgemeester een rol moet spelen om 
binnen de gemeentelijke organisatie de verantwoor-
delijkheid te beleggen voor de aanpak van agressie 
en geweld. Iedereen moet weten dat wie het in zijn 
hoofd haalt om over de grens te gaan, de knop wordt 
ingedrukt, de politie optreedt en er aangifte volgt. 
Belangrijk is ook het vervolg terug te koppelen naar 
het slachtoffer.’ 

We zitten niet in het Chicago van de  
jaren twintig.’

LTR_P008_LTR-BB-70-2013   8 16-10-2013   15:10:26



burgemeestersblad    70  2013 9

Niet kunnen bedwingen
De minister van BZK spreekt alle nieuwe burgemees-
ters voor hun benoemingsgesprek. ‘Allemaal zeggen 
ze dat ze ervaren dat mensen anders naar hen kijken. 
Ze ervaren respect en warmte in de functie, maar ze 
moeten zich ook realiseren dat er mensen zijn die 
agressief zijn, hun emoties niet in de hand hebben of 
hun daden niet kunnen bedwingen en die gekke 
dingen kunnen doen. Gelukkig heeft niemand een 
huid die zo dik is dat je het van je af kunt laten glij-
den. Als het fysiek geweld wordt dan kun je het ook 
niet van je af laten glijden en het is goed je van te 
voren voor te bereiden, zegt de minister, die binnen 
zijn departement het programma Veilige Publieke 
Taak (VPT) heeft. ‘Als gemeenten methoden hebben, 

die werken, geef die dan door aan het programma, 
zodat het expertisecentrum VPT die kan verzamelen 
en delen met anderen. Het moet gaan rondzingen dat 
we de problematiek niet ontkennen en er aandacht 
aan besteden. Ook breng ik graag de vertrouwenslijn 
onder de aandacht en wijs ik op de rechtspositie van 
de burgemeesters die we gaan wijzigen. En als een 
burgemeester merkt dat er onvoldoende met zijn 
aangifte gebeurt, dan kan hij zich bij het openbaar 
ministerie beroepen op de “Eenduidige Landelijke 
Afspraken” waarin ook afgesproken is dat de politie 
er altijd iets aan doet. Mocht die actie uitblijven, dan 
kunnen burgemeesters dat bij het programma VPT 
melden en dan zal er ook actie op worden onderno-
men.’

Groot algemeen belang
‘Iedereen moet zich realiseren dat er een groot alge-
meen belang mee gediend is dat er mensen in de 
publieke sector werken. Dat zijn zware banen’, bena-
drukt de minister ook als het om de politieke en 
bestuurlijke functies gaat. ‘In de politiek weet je niet 
of je over vier jaar er nog wel zit. Mensen zijn bereid 

om dat risico te nemen; dat hoort ook bij de politiek. 
Ook burgemeesters zijn steeds afhankelijker gewor-
den. Dan kan het niet zo zijn dat je daarnaast ook 
nog risico loopt op bedreiging, belediging en geweld. 
Daarom moeten we als overheid pal voor onze 
mensen staan.’ <

Ruud van Bennekom/NGB

‘Het moet gaan rondzingen dat we 

de problematiek niet ontkennen 

en er aandacht aan besteden.’

‘Gelukkig heeft niemand een 
huid die zo dik is dat je het 

van je af kunt laten glijden.’

LTR_P008_LTR-BB-70-2013   9 16-10-2013   15:10:28



burgemeestersblad    70  201310

Steeds meer burgers nemen het heft in eigen handen uit onvrede over het aanbod aan voorzieningen 
op het terrein van zorg en welzijn. En vaak doen ze dat goedkoper en effectiever dan binnen onze ver-
zorgingsstaat mogelijk is. Gemeenten, zegt publicist Jos van der Lans, moeten burgers daarin zoveel 
mogelijk gaan ondersteunen. En om dat zo goed mogelijk te doen, moeten stadhuizen veel minder 
nota’s gaan produceren en vooral de steden en dorpen in om kennis op te halen en bondgenoten te 
zoeken voor oplossingen van lokale maatschappelijke problemen. Van der Lans: ‘Burgemeesters zou-
den daarvan de smaakmakers kunnen zijn.’

‘Lokale sociale netwerken hebben een enorme potentie’
Jos van der Lans over de vernieuwing van het sociaal domein

‘Ik loop al 25 jaar mee in het sociaal domein, 
maar nu denk ik voor het eerst: er gebeurt 
echt wat. Ik kan me niet eerder in de geschie-

denis een moment bedenken dat je binnen het soci-
aal domein een vergelijkbare intensiteit van verande-
ringen ziet. Ik geef veel lezingen. Tegenwoordig vrij-
wel altijd voor een volle bak. Het vibreert, mensen 
zijn hongerig.’ 

Do it ourselves-beweging 
Begin oktober publiceerde cultuurpsycholoog en 
publicist Jos van der Lans samen met de Amsterdam-
se wethouder Pieter Hilhorst het boek “Sociaal doe-
het-zelven. De idealen en de politieke praktijk”. Hier-
in beschrijven zij hoe burgers de laatste jaren in 
toenemende mate het publieke domein heroveren uit 

onvrede met het functioneren van de ‘in al haar 
voegen krakende publieke en semipublieke sector’. 
Buurtzorg, thuisafgehaald.nl, wehelpen.nl, ouderpar-
ticipatiecrèches, burgers die het beheer van buurt-
huizen en bibliotheken overnemen, Urgenda (om 
Nederland duurzamer en innovatiever te maken), 
broodfondsen van en voor zzp’ers, Stadsdorpen (zie 
bijvoorbeeld stadsdorpzuid.nl) en de talloze lokale 
energiecoöperaties. Het is maar een willekeurige 
greep uit een zich dagelijks uitbreidend arsenaal aan 
initiatieven van burgers die het zelf zijn gaan doen. 
Er is sprake van een niet te stuiten beweging, 
volgens Van der Lans. Veel mensen hebben blijkbaar 

behoefte aan bepaalde voorzieningen die niet, niet 
meer of niet goed genoeg binnen de verzorgingsstaat 
worden aangeboden.
Deze uitdijende do it ourselves-beweging wordt nog 
vaak gezien als een verlangen naar vroeger toen de 
samenleving minder anoniem en geïndividualiseerd 
was. Van der Lans is het daar niet mee eens. Hij ziet 
het als een doorontwikkeling van de op zijn laatste 
benen lopende klassieke verzorgingsstaat. ‘Mensen 
zijn nu voldoende geëmancipeerd om op een ander 
niveau met eigen organisatievormen de volgende 
stap te zetten.’ Het doe-het-zelven botst echter heftig 
met het traditionele politiek-bestuurlijke systeem. 
Ambtelijke diensten weten er nog vaak geen raad 
mee en instellingen en professionals in de dienstver-
leningsindustrie zien burgers liever consumeren dan 
produceren. 
In hun boek betogen Van der Lans en Hilhorst: “Ons 
zorgstelsel is een doodlopende weg ingeslagen. De 
grote problemen van de toekomst (de vergrijzing, de 
onbeheersbare kosten van de gezondheidszorg, de 
enorme verschillen tussen bevolkingsgroepen) laten 
zich niet langer meer beheersen volgens de oude 
logica van subsidies, voorzieningen, volumebepalin-
gen, productieafspraken en controlemechanismen. 
We hebben nieuwe ordeningsprincipes nodig, nieuwe 
arrangementen, nieuwe vormen van professionaliteit. 
De publieke zaak is vervreemd geraakt van de 
oorspronkelijke idealen. Ze heeft burgers onteigend 
en van hen passieve consumenten gemaakt. Professi-
onals klagen steen en been dat het plezier in hun 
werk is afgepakt. Burgers zijn berekenend en calcule-
rend geworden. Er bestaat wantrouwen van burgers 
ten aanzien van de overheid, wantrouwen van profes-
sionals ten aanzien van de overheid, wantrouwen van 
burgers ten aanzien van professionals, wantrouwen 
van professionals ten aanzien van managers, 
wantrouwen van burgers ten aanzien van managers, 
wantrouwen van burgers onderling. Daaraan 

‘Ik loop al 25 jaar mee in het sociaal 
domein, maar nu denk ik voor het eerst: 
er gebeurt echt wat.’
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‘Lokale sociale netwerken hebben een enorme potentie’
ontsnappen kan alleen als we erin slagen het publie-
ke domein niet langer aan zijn lot over te laten, maar 
te organiseren als een vorm van mensenwerk. Een 
vorm van mensenwerk waarbij cliënten geen passieve 
afnemers zijn van een product, maar het heft in eigen 
hand nemen. Een vorm van mensenwerk waarin de 
effectiviteit wordt nagejaagd door problemen in hun 
samenhang aan te pakken, in plaats van te streven 
naar een zo efficiënt mogelijke organisatie van elk 
apart product.”

Allerarmsten en kwetsbaarsten 
Van der Lans: ‘We kunnen twee dingen doen. We 
kunnen zeggen we bieden de zorg aan zoals we al 
jaren doen, maar dan met 25 procent minder budget 
en we hopen dat het goed komt of we denken na over 
hoe we het anders kunnen organiseren. Dat is de 
uitdaging. Garanderen dat het beter wordt kan echter 
niet.’ Het afbreken van de de verzorgingsstaat is voor 
hem geen optie. Hij zet zich dan ook sterk af tegen de 
participatiesamenleving zoals die door het kabinet 
wordt voorgehouden. ‘De verzorgingsstaat moet over-
eind blijven voor de allerarmsten en kwetsbaarsten. 
De discussie moet gaan over hoe je in een stad, een 
gemeente, een regio een fatsoenlijk niveau van voor-
zieningen houdt. Met betrokkenheid van burgers. Het 
gaat om een nieuw samenspel tussen overheid, insti-
tuties en burgers, waarbij het vertrouwen dat burgers 
zelf kunnen en willen bijdragen aan een oplossing 
het uitgangspunt is. Dat wil dus niet zeggen dat 
iedereen alles maar alleen moet opknappen, ook is 
het geen afrekening met instellingen en professionals 
die op het sociale domein werken. Het gaat erom dat 
mensen weer het gevoel krijgen dat de verzorgings-
staat en de instituties van hen zijn en dat mensen 
gestimuleerd worden om zoveel mogelijk zelf te 
doen.’ Hij citeert Rob van Pagée, oprichter van de 
Eigen Kracht Centrale die mensen helpt met het 
oplossen van hun problemen door ze in hun kracht te 
zetten en familie, vrienden en bekenden betrekt bij 
het oplossen van iemands sores: ‘Mensen moeten 
niet in de eerste plaats eigenaar zijn van problemen, 
maar eigenaar van oplossingen.’ Van der Lans: ‘Dat 
moet je heel breed zien. Mensen die in de sores 
zitten, hebben de neiging zichzelf klein te maken en 
te schamen. De filosofie zou echter moeten zijn dat je 
je in eerste instantie niet klein maakt en schaamt, 
maar dat je je problemen deelt met de kring om je 
heen, want in iemands sociale netwerk zitten de 

meest stabiele hulpbronnen. Heeft iemand bijna 
geen sociaal netwerk of mensen vinden het moeilijk 
om hulp te vragen, dan zou dat eigenlijk de eerste 
zorg van dienstverleners moeten zijn. Daar moeten ze 
eerst iets mee doen.’ Natuurlijk, zegt hij, zijn er ook 
genoeg mensen waar je gewoon een pil in moet stop-
pen, maar dat doet niets af aan het feit dat goed 

contact met familie, vrienden, kennissen altijd beter 
is voor iemand. ‘Dan gaat het plantje weer groeien.’ 
Eigenlijk zijn alle vraagstukken waarbij mensen een 
plan nodig hebben om hun probleem aan te kunnen 
pakken geschikt voor een soort Eigen Kracht-confe-
rentie. Maar ook de aanpak van bijvoorbeeld de 
jeugdwerkloosheid in een wijk, zegt hij, kan heel 
anders dan we gewend zijn. Als een wethouder de 
jeugdwerkloosheid in een wijk wil aanpakken, is het 

Jos van der Lans ziet de uitdijende do it ourselves-beweging als een door-

ontwikkeling van de op zijn laatste benen lopende klassieke verzorgingsstaat.

‘Het vibreert, mensen zijn hongerig.’
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gebruikelijk dat een ambtenaar een plan maakt en 
dat daarvoor geld wordt vrijgemaakt. Gemeenten zijn 
nu eenmaal beleidsfabriekjes. Wat ook kan is dat je 
kennis daarover in de wijk gaat ophalen. Welke 
kennis is er in de wijk? Wie weet er wat van? Welke 

combinaties kunnen we maken? Wat kunnen de 
jongeren zelf doen en waar moeten we ze mee 
helpen? Dat is ook leuk voor ambtenaren. ‘Het is 
eigenlijk zeer vergelijkbaar met hoe steeds meer 
bedrijven innovaties organiseren. Die hebben ook 
steeds minder afgezonderde afdelingen research & 
development. Mede dankzij internet kijken zij eerst 
goed om zich heen, mobiliseren ze kennis die er al is 
en denken dan na over welke combinaties ze kunnen 
maken.’

Wederkerigheid
De potentie van het inzetten van sociale netwerken 
bij het oplossen van problemen is groot, stelt Van der 
Lans. ‘Uit heel veel onderzoek blijkt dat de meeste 
mensen graag iets voor een ander doen en miljoenen 
Nederlanders doén dat ook. Dat potentieel moet op 
een handige manier aangesproken en benut worden 
in een veel meer lokaal georganiseerde setting. Dat is 
het hele eiereten. Wel is het zo dat mensen het vaak 
moeilijk vinden om hulp te vragen. Ook weten ze niet 
hoe ze iemand hulp kunnen aanbieden. Daar ligt een 
schone taak voor welzijnsachtige activiteiten waar-
door die connecties wel ontstaan.’ Een mooi voor-
beeld daarvan vindt hij de leeszaal in Rotterdam-West 
(leeszaalrotterdamwest.nl) die helemaal gerund 
wordt door vrijwilligers. ‘Toen de bibliotheek daar 
werd wegbezuinigd, startten bewoners zelf een lees-
zaal. Behalve dat je er boeken kunt lenen, zijn er 
voorstellingen en optredens, maar ook als je iets wilt 
leren ben je welkom en zoeken ze iemand in de buurt 
die je die dienst kan bewijzen. Taal, computerles, 

Burgemeesters kunnen een  

belangrijke rol spelen bij de  

veranderingen in de werkwijze van de 

gemeentelijke organisatie die nodig is om 

aan te sluiten bij de doe-het-zelvers en het 

eigen initiatief van burgers te  

ondersteunen.

Het kan niet zo zijn dat stadhuizen  
ouderwetse beleidsfabrieken zijn.' 
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maakt niet uit. In ruil daarvoor kom je drie uur per 
week vrijwilligerswerk doen in de leeszaal. Daar zit 
wederkerigheid in, het is niet economisch, het gaat 
weer over menselijke betrekkingen. Daar moeten we 
naartoe.’

Open mentaliteit
Burgemeesters, denkt hij, kunnen een belangrijke rol 
spelen bij de veranderingen in de werkwijze van 
gemeentelijke organisatie die nodig is om aan te slui-
ten bij de doe-het-zelvers en het eigen initiatief van 
burgers te ondersteunen. ‘Naar aanleiding van het 
buurtgericht werken met generalistische frontlijn-
teams is in Eindhoven gesteld dat het nogal vreemd 
zou zijn als men op het stadhuis op de oude voet –
verkokerd – zou blijven werken. Dat is de juiste 
mentaliteit. Het kan ook niet zo zijn dat stadhuizen 
ouderwetse beleidsfabrieken blijven met alle routines 

die daarbij horen, als je belangrijkste taak wordt om 
te verbinden en te ondersteunen. Dat vraagt van 
ambtenaren en bestuurders een open mentaliteit van 
“wij zoeken bondgenoten, daarom gaan we kennis 

ophalen om de oplossingen te vinden en verbindin-
gen aan te gaan met mensen die daar verantwoorde-
lijkheid in willen nemen”. Burgemeesters kunnen 
daar smaakmaker van zijn.’ <

Peter van Noppen

‘Het gaat om een nieuw samenspel  
tussen overheid, instituties en burgers.’

sociaal doe-het-zelven 

“Jan heeft een spierziekte, met behulp van twee 
skistokken kan hij zich maximaal 100 meter 
verplaatsen. Hij heeft daarom een indicatie 
gekregen voor een scootmobiel. maar hij wil een 
gesloten brommobiel, een Canta, omdat kou 
slecht is voor zijn benen en hij vaak moet plas-
sen. In een Canta kan hij dat zonder gêne in een 
fles doen. Jan dacht slim te zijn en kocht van het 
geld voor zijn scootmobiel op marktplaats een 
tweedehands brommobiel. Voor de gemeente 
was dat zelfs goedkoper. maar dat mocht niet en 
daarmee verviel zijn recht op vergoeding.” 

dit voorbeeld komt uit het boek “Sociaal doe-het-
zelven; De idealen en de politieke praktijk” van 
Jos van der lans en Pieter Hilhorst. Hierin gaan 
zij uitgebreid in op de clash tussen doe-het-
zelvende burgers en de systemen van de verzor-
gingsstaat. 

Het boek geeft een fraaie doorkijk in hoe groot 
en rijk geschakeerd de do-it-ourselves beweging 
op dit moment is. maar ook welke kansen dat biedt aan politici en professionals in de zorg-en 
welzijnssector om samen met burgers (bondgenoten) weer tot verzorgingsarrangementen op lokaal 
niveau te komen die getypeerd worden door mensenwerk en gezond verstand in plaats van een dienst-
verleningsindustrie die vervreemd is geraakt van haar idealen, vaak ineffectief is en enorm veel geld 
verspilt.

Sociaal doe-het-zelven; De idealen en de politieke praktijk,  
Pieter Hilhorst en Jos van der lans,  
atlasContact (2013), IsbN 9789045025896, €17,95
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Negen burgemeesters hebben in april 2013 een dag undercover meegelopen met diverse hulpverle-
nende instellingen in Amersfoort. ‘Een leerzame dag. Lokale veiligheid is belangrijk en is meer dan 
alleen handhaven. Je leert zoveel meer door een kijkje in de keuken van deze organisaties te nemen’ 
Een gesprek met twee van de negen burgemeesters undercover, Tjapko Poppens (Wijk bij Duurstede) en 
Pieter Smit (Oldambt, Groningen).

Undercover voor veiligheid
Burgemeesters dompelden een dag onder bij een instelling

Het werd ook wel een inspiratiesessie 
genoemd in de uitnodiging van Lucas  
Bolsius, burgemeester van Amersfoort1. 

Negen burgemeesters gaan na een gezamenlijk 
ontbijt vroeg in de ochtend anoniem op pad met 
diverse zorg- en welzijnsinstellingen in Amersfoort. 
In spijkerbroek en natuurlijk zonder de ambtsketen. 
‘Ik vond het een leuk idee en heb, zeker na het zien 
van de lijst met meer ervaren deelnemers, gelijk ja 
gezegd. Dit was een mooie gelegenheid’, aldus 
Poppens. Een andere reden voor hem om deel te 
nemen, was om op deze manier bij te dragen aan de 
opzet voor een praktijkmodule voor het Genootschap 
van Burgemeesters die Platform31 op basis van deze 
inspiratiesessie verder gaat ontwikkelen. 

Dak- en thuislozen 
Tjapko Poppens was ruim honderd dagen burge-
meester toen hij op stap ging met de Straatadvoca-
ten in Amersfoort, een vrijwilligersorganisatie, die op 
allerlei manieren dak- en thuislozen helpt die buiten 
de maatschappij vallen. ‘Aan het hoofd staat René 
Slotboom, zelf ook voormalig dakloos en de enig 
betaalde kracht. Deze man slaagt erin om binnen 
Amersfoort een uitgebreid netwerk op te bouwen en 
overal bekend te zijn en te blijven, zowel bij de poli-
tiek als bij de middenstand en de restaurants die 
hem soms goederen in natura leveren. Alleen René 
wist wie ik was en met hem ben ik de hele dag op 
pad geweest. Hij wist precies waar daklozen sliepen, 
waar het voor hen veilig is, waarom fietsen met een 
kinderstoeltje niet worden gestolen enzovoort. Toen 
ik binnen kwam stond een groep studentes pannen-
koeken te bakken voor iedereen. Dit gaf mij mooi de 

gelegenheid om de uiteenlopende en soms zeer 
persoonlijke verhalen van de aanwezige dak- en 
thuislozen te horen. René weet zowel deze groep 
alsook de vrijwilligers op een positieve manier aan 
zich te binden.’

Tas vol indrukken
Ook Pieter Smit, burgemeester van Oldambt, heeft 
geen ogenblik getwijfeld om deel te nemen en is erg 
enthousiast over de georganiseerde dag. ‘Mijn erva-
ring op het gebied van veiligheid ligt voornamelijk  
bij de handhaving. Ik heb jarenlang een leidingge-
vende functie vervuld bij de politie Haaglanden en 
daar veel ervaring opgedaan met onder meer groot-
schalige optredens van de ME. Veiligheid gezien 
vanuit de sociale hoek is heel iets anders. Ik was 
anoniem te gast bij Amerpoort. Deze organisatie 
zorgt voor de dagopvang van volwassenen van 
verschillende leeftijden met een verstandelijke 
beperking. Ik heb de hele dag uitgebreid gesproken 
met deze mensen; je komt in een totaal andere leef-
wereld terecht en met een tas vol kennis en indruk-
ken uit de praktijk keer je terug naar Groningen. Wat 
bleef hangen is dat ook deze mensen tot veel meer in 
staat zijn dan wij denken, hun bijdrage aan de maat-
schappij is relevant. Een unieke ervaring’, aldus 
Smit. 

Justitiële lijn duurder dan zorg
Pieter Smit realiseert zich dat deze jongvolwassenen 
ergens terecht moeten kunnen en opgevangen 
moeten worden. ‘Als deze kwetsbare mensen op 
straat terechtkomen bestaat de kans dat je ze via de 
lijn van justitie weer binnenkrijgt. De justitiële lijn is 
aanmerkelijk duurder dan de lijn via de zorg. Ik vind 
het opmerkelijk dat Amerpoort de opvang niet invult 
met knutselen en schilderen maar probeert iedereen 
aan het werk te krijgen, dus daadwerkelijk te laten 
deelnemen aan het arbeidsproces. En dat lukt 
grotendeels, natuurlijk wel ieder op zijn eigen 

‘Je komt in een totaal andere leefwereld 
terecht.’
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niveau. Dat is toch geweldig? Ik heb alle opgedane 
kennis en indrukken dan ook gelijk gedeeld met de 
wethouder Zorg in Oldambt, die de dagbesteding en 
de wijze waarop deze georganiseerd moet worden 
tegen het licht aan het houden is. De bijeenkomst 
krijgt op deze wijze wel degelijk een vervolg. Ruud 
van Bennekom, directeur van het Nederlands Genoot-
schap van Burgemeesters, heeft ook deelgenomen. 
Ook vanuit die hoek zal deze inspiratiesessie een 
vervolg krijgen.’

Sociaal vangnet
Tjapko Poppens, die toen als kersverse burgemeester 
nog vooral in de kijk- en luisterperiode zat, merkt op 
dat zo’n dag weer duidelijk maakt dat je als gemeen-
te niet iedereen bereikt, door omstandigheden vallen 
mensen buiten de maatschappij. ‘Mensen zonder 
enig perspectief, die onder deze omstandigheden 
vaak niet bijdragen aan het verhogen van de lokale 
veiligheid. Organisaties als Straatadvocaten vormen 
voor deze mensen een sociaal vangnet. Deels ook 
door de hiaten in te vullen die bestaande welzijns-
organisaties soms laten vallen. In tijden van bezuini-
gen rijst de vraag of alle, grotendeels door de over-
heid gefinancierde, welzijnsorganisaties binnen een 
gemeente moeten blijven voortbestaan. Het lijkt 
soms of iedere doelgroep een eigen welzijnsorgani-
satie kent, met alle bijbehorende organisatiekosten 

en dubbelingen. Bepaal opnieuw welk resultaat je 
voor welke doelgroep wenst, welke ondersteuning 
daar het beste bij past en wie dat zo efficiënt moge-
lijk voor je kan organiseren. Bijvoorbeeld door meer 

gebruik te maken van de netwerken in je lokale 
gemeenschap. De overheid moet meer open staan 
voor maatschappelijke partners en nieuwe vormen 
van samenwerking om maatschappelijke problemen 
te kunnen oplossen.’ <

Mieke Berkers, Platform31

Meer informatie:

www.straatadvocaten.nl, 

www.amerpoort.nl

Tjapko Poppens, 

burgemeester van 

Wijk bij Duurstede. 

‘Toen ik binnen kwam stond  
een groep studentes pannenkoeken  

te bakken voor iedereen.’

1 Inspiratiesessie is georganiseerd in opdracht van het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking 

met het Genootschap voor Burgemeesters en Platform31.

Pieter Smit, 

burgemeester van Oldambt.
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Lucas Bolsius verwelkomde zijn collega’s in zijn stad 

Amersfoort. 

Holland Opera trakteerde op een stuk uit de  

opera Blauwbaard.

De afsluitende borrel vond plaats bij de CliniClowns.
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Cees Bevers en Bert Schreuder, beiden lid van  

verdienste, dragen de NGB-stropdas.

Ben je in Amersfoort en dan spreek je toch gewoon de 

burgemeesters uit je regio.

Zou grijs kostuum met rode das de dresscode zijn?
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Vijf burgemeesters vormden in het afgelopen cursusjaar de intervisiegroep “Noordoost”. Wat levert het 
u op als burgemeester? Waarom zou u andere collega’s aanraden zich komend jaar op te geven voor 
een intervisiegroep? De intervisiegroep ‘Noordoost’ aan het woord.

Dicht bij jezelf blijven in  je rol van burgemeester
Intervisie voor burgemeesters

de burgemeesters: ‘De intervisiegesprekken 
zetten aan tot nadenken. De gesprekken met 
collega’s uit je eigen beroepsgroep geven je in 

ieder geval de ruimte en keuze om “anders” in je rol te 
gaan zitten. Op een bepaald moment voelde ik de 
kracht dat ik een patroon kon doorbreken, gevoed 
door de woorden van mijn collega-burgemeesters. 
Maar ik herinner me ook het inzicht dat de situatie 
waarin ik me verstrikt voelde eigenlijk helemaal niet zo 
zwaar was als ik wel dacht. Een enorme verademing!’

De kracht van de intervisiegroep
‘De belangrijkste kracht van intervisie is dat vijf 
burgemeesters met hun eigen karakters en vanuit 
hun eigen situaties elkaar versterken in hun rol van 
burgemeester’, aldus Jos Penninx (Voorst). ‘En dat in 
een open en veilige setting’.

De andere burgemeesters vullen aan. ‘Het geheim 
van de intervisiegroep is de diversiteit van karakters 
die elkaar versterken’, zegt Baukje Galama (Stadska-
naal). ‘De burgemeesters konden zich openstellen 
naar elkaar. Dat leidde tot onverwacht mooie en 
krachtige momenten. De diversiteit van karakters 

werkt echt goed’. Mary Looman (Skarsterlân) vult 
aan: ‘Ja, we konden op een andere manier met elkaar 
zaken bespreken, hielpen elkaar aan andere ideeën. 
We bleven niet ronddraaien in patronen en oplossin-
gen van onszelf.’ Er is ook een kanttekening te 
maken. Doordat casussen soms zo specifiek zijn, zijn 
deze niet altijd te vertalen naar handelingsperspec-
tief voor jezelf. De persoonlijkheden van de deelne-
mers en situaties zijn ook heel divers. Ton Strien 
(Olst-Wijhe): ‘Ik ben sterk onder de indruk van waar 
collega’s tegenaan lopen. ‘ Inez Pijnenburg (Heerde) 
geeft tot slot aan hoe belangrijk zij het vindt dat je 
een netwerk om je heen hebt waar je alles kunt 
bespreken. ‘Ik bouw van nature wel netwerken om  
me heen, maar intervisie is vooral nuttig voor het 
bespreken van persoonlijke zaken in relatie tot je 
taak. En dat in een veilige omgeving, in een ont- 
spannen en aangename sfeer. Laten we dat niet 
vergeten: het is gewoon leuk!’

Waar hebben jullie over gesproken?
‘De burgemeesters brengen telkens een eigen casus 
in: een situatie of voorval waar ik in mijn werk tegen-
aan loop en iets mee moet. Het unieke is dus dat 
andere burgemeesters op mijn verhaal reageren, 
zonder dat ze wérkelijk betrokken zijn bij de zaak, 
maar wel ter zake kundig.’ 
De gesprekken leiden tot “inzichten en actie”. Niet 
alleen van de casusinbrenger, maar van alle burge-
meesters.
‘Door vragen van de collega-burgemeesters werd ik 
me bewust van effecten die ik oproep’, aldus een van 

‘De gesprekken met collega’s geven  
de ruimte en keuze om “anders”  
in je rol te gaan zitten.’

Baukje Galama Mary Looman Jos Penninx
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Dicht bij jezelf blijven in  je rol van burgemeester
de burgemeesters. ‘En dat dwingt mij weer om na te 
denken over mijn eigen opstelling. Het heeft ertoe 
geleid dat ik meer ben gaan loslaten. Dat klinkt als 
een modewoord, maar ik ben echt iets meer gaan 
achterover leunen. En wat denk je: ik bereikte er 
eerder en makkelijker mijn doelen mee!’ Een andere 
burgemeester geeft aan: ‘Ik ben me nu bewuster van 
mijn rol van burgemeester geworden. Ik sta steviger, 
ik was te bescheiden in mijn rol. En tóch kan ik 
mijzelf blijven!’ ‘Het confronterende gesprek over het 
ambt in relatie tot het privéleven heeft mij meer zelf-
bewustzijn opgeleverd. En acties om deze balans in 
de gaten te houden!’ 
Een ander inzicht volgt. ‘Centraal staat telkens de rol 
van mij als burgemeester in de bestuurlijke context. 
Mijn rol ten opzichte van mijn directe naasten,  
collega’s, wethouders, griffie. Zonder op de details  
in te gaan kan ik wel zeggen dat mijn sparringpart-
ners mij hebben laten zien dat dicht bij mijn sterke 
kanten ook mijn zwakke kanten zitten. Het dilemma 
tussen “goed doen” en “een control freak zijn”,  
zeg maar. En dat wordt dan haarfijn door collega’s 
blootgelegd op basis van mijn eigen casus. Het klinkt 
misschien zwaar, maar dat is het helemaal niet!  
Ik zag er telkens naar uit om weer naar een bijeen-
komst van mijn intervisiegroep te gaan’, aldus  
een van de burgemeesters. 

Vertrouwen, 
Het vertrouwen binnen de groep is een belangrijke 
voorwaarde om goede discussies te voeren waar je 
als burgemeester echt iets aan hebt. Baukje Galama: 
‘tijdens alle bijeenkomsten is het vertrouwen groot 
geweest, zodat ik een casus kon inbrengen die me 
ook werkelijk raakt’. We konden werkelijk stilstaan bij 
elkaar. We voelden ons vrij en konden en durfden 
door te vragen: ‘Wat speelt er écht?’ En dat is sterk.
In de zorg voor veiligheid en vertrouwen speelt ook de 

begeleider zijn rol. Hans Bekkers: ‘Daar zorg ik voor. 
En verder voor de structuur van de gesprekken. Ik zorg 
dat we steevast stilstaan bij “inzicht en actie”. Verder 
verloopt alles “naar bevind van zaken”. Ik ken het 
speelveld van het openbaar bestuur goed, het krach-
tenveld waar de burgemeester zich typisch in bevindt. 
Dat geeft denk ik ook vertrouwen. Dat is de gedeelde 

basis. Daardoor ontstaat er juist ruimte om te reflecte-
ren op specifieke situaties en persoonlijke kanten van 
de deelnemende burgemeesters. In alle rust.’ 

Waarom meedoen?
Zie wat het ons heeft gebracht: “inzichten en actie” 
als vast punt, door input vanuit de eigen beroeps-
groep. Sterk is dat iedereen inzichten en actie kon 
formuleren op zijn eigen casus, maar ook op basis 
van de casus die anderen inbrachten. 
Alle burgemeesters zouden zich zó opnieuw inschrij-
ven voor deze intervisiegroep. Ze hebben een 
afspraak om elkaar na de bijeenkomsten dit jaar 
opnieuw op te zoeken. Ze gaan zeker bespreken hoe 
ze zich als burgemeester voorbereiden op de 
gemeenteraadsverkiezingen. Alleen al voor dit onder-
werp zou ik burgemeesters aanraden om komend jaar 
deel te nemen aan intervisie.  <

Hans Bekkers 
Nieuw Script

‘Het geheim van de intervisiegroep is  
de diversiteit van karakters die  

elkaar versterken.’

Inez Pijnenburg Ton Strien Hans Bekkers
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‘Veel opleidingen proberen burgemeesters in hun vak te helpen door sturing aan te reiken vanuit de 
buitenkant, normeringen of codes. De Nieuwe Bestuurstafel kijkt veel meer naar de mens achter de 
bestuurder en de mens achter de burgemeester’, dat zegt Mildred Hofkes, die De Nieuwe Bestuurstafel 
voor burgemeesters ontwikkelde en deze opleiding begeleidt samen met de psychologen Barbara 
Nanninga en Sara Bosman. ‘Het concept hebben we ontwikkeld op basis van onderzoek naar de tijd-
geest en welke rol van bestuurders in het algemeen en van burgemeesters in het bijzonder verlangd 
wordt. Het ging altijd om het toepassen van richtlijnen en gedragscodes, maar wij zeggen dat echte 
verandering van gedrag en bewustwording alleen van binnenuit kan komen.’

Zelfbewust op eigen moreel  kompas varen
Mildred Hofkes, begeleider Nieuwe Bestuurstafel burgemeesters

In 2013 nam een tweede groep burgemeesters deel 
aan de Nieuwe Bestuurstafel. ‘Na de laatste 
bijeenkomst was er een aantal burgemeesters, die 

oprecht zeggen dat het een ervaring is die ze iedereen 
gunnen. Het is een manier van kijken naar jezelf en je 
bewust worden van je eigen gedragspatronen in een 
veilige vertrouwelijke omgeving met collega’s’, licht 
Hofkes toe. ‘Zo was er een burgemeester die op basis 
van feedback van andere deelnemers en van de bege-
leiders tot andere aanpak is gekomen, waarbij hij veel 
meer vanuit de ontvanger in plaats vanuit de zender 
opereert. Daardoor kreeg hij sneller voor elkaar wat hij 
voor ogen had. “Mijn oude autoriteit was gericht op 
zenden om te besturen en nu heb ik geleerd te opere-
ren vanuit een dialoog en veel meer vanuit de ontvan-

ger te denken” vertelde hij. Dat bleek veel effectiever 
te zijn om dingen in gang te zetten. Het doel is om 
door jezelf beter te kennen, door je eigen gedragspa-
tronen te zien je veel effectiever kunt besturen. Met 
name in communicatie wordt je een stuk effectiever.’

De Nieuwe Bestuurstafel is een driedaagse middag-
opleiding, waarin de deelnemers de beweging van 
Het Nieuwe Besturen maken. De eerste component 
daarvan is het openstaan voor signalen uit je omge-
ving. ‘Sommige bestuurders zeggen “bij mij staat 
altijd de deur open”. Toch zullen ze ervaren dat als ze 
op een andere manier op pad gaan, ze veel meer 
signalen zullen ontvangen en veel meer input krijgen 
over hun eigen rol in een veranderende maatschap-
pij. In de tweede bijeenkomst leren de deelnemers 
om verbinding te maken met die signalen en met 
henzelf. Dat is de zelfreflectie. De derde sessie gaat 
over jouw rol in de community. Wat kun je doen op 
basis van wat je nu weet? Wat kun je anders doen op 
basis van het drieluik’, zo vertelt Mildred Hofkes.
‘Een hedendaagse bestuurder moet zijn geloofwaar-
digheid opbouwen. Door je bewuster te zijn van je 
eigen geloofwaardigheid, groeit die ook. In de Nieuwe 
Bestuurstafel leren we dat naar buiten te vertalen in 
effectiever optreden’, aldus Mildred Hofkes die Het 
Nieuwe Besturen ook in andere sectoren betrekt. ‘Bij 
veel bestuurders in Nederland is zichtbaar dat alles zo 
overgereguleerd is met codes, waar bestuurders zich 
aan moeten houden. Of je nu openbaar bestuurder 
bent, zorgbestuurder of CEO bij een multinational: de 

deelnemer: ‘deze opleiding heb ik uitermate 
positief ervaren. Het gaf een nieuwe dimensie 
aan het (eigen) kijken naar ons werk en ons 
vak, vanuit de gedachte wat anderen zien.’ 
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Zelfbewust op eigen moreel  kompas varen
regelgeving is zo toegenomen dat bestuurders bijna 
bedolven worden onder de regels en hun eigen moreel 
kompas ondergesneeuwd raakt. Ze moeten steeds 
meer aan de regels voldoen. We moeten eens goed 
nadenken of we dat wel willen voortzetten. Veel 
belangrijker is immers niet om de dingen goed te 
doen, maar om de goede dingen te doen. Op 28 
november presenteren we tijdens het 4e Nationale 
Reputatiecongres een nieuw model voor governance. 
Na zeven jaar onderzoek en veel gesprekken met 
bestuurders en toezichthouders hebben we nu een 
praktisch model ontwikkeld dat je in principe zelf kunt 
gebruiken zonder langdurig traject met dure consul-
tants of verandermanagers. Het model gaat niet over 
regels, maar geeft richting. Het gaat niet over normen, 
maar over waarde en stuurt aan op het borgen van 
verandering van binnenuit. Helder water stroomt van 
boven, ook binnen een gemeente. Het gaat uiteindelijk 
om het durven stellen van de juiste  vragen aan elkaar,  
zonder wrijving geen glans. Op www.nieuwbestuur.nl 
is vanaf 28 november meer informatie te downloaden.’

De goede dingen doen
Voor sommige bestuurders is het spannend om te 
varen op je eigen moreel kompas, omdat je moet 
weten waar je zelf voor staat, ervaart Hofkes. ‘Voor 
bepaalde generaties is dat complex, want die hebben 
altijd de normen en de regels gevolgd. Nu zegt de 
maatschappij dat je vanuit je rol als bestuurder zelf de 
goede dingen moet doen. Dat is het kantelpunt waar 
we nu voor staan: kunnen bestuurders, naast ‘het 
goed’, ook de goede dingen doen? Zijn zij nog in staat 
om vrij besluiten te nemen in hun gemeente of zitten 
zij te vast in regels en protocollen, waardoor ze eigen-
lijk een onderdeel van het systeem zijn geworden. Zijn 

ze nog vrij om de goede dingen te doen; ook voor 
burgemeesters is dat een belangrijke vraag. Alle signa-
len wijzen erop dat we leiders zoeken die openstaan 
voor signalen en die willen luisteren. Het gaat nu om 
het moreel kompas. Dat is keihard, mensen die dat nu 

nog soft noemen hebben de slag gemist.’
‘Ook bij De Nieuwe Bestuurstafel voor burgemeesters 
valt op dat de oudere generatie die veel meer erva-
ring heeft, het meeste moeite heeft om veranderin-
gen op te pikken, terwijl de jongere generatie daar 
flexibeler mee omgaat’, constateert Hofkes die ziet 
dat de rol van de burgemeester echt anders is dan 
vijftien jaar geleden. ‘Mooi is de bewustwording die 
tijdens de bijeenkomsten optreedt. Sommige burge-
meesters gaan zich echt afvragen of zij wel capabel 
zijn of zij het wel in zich hebben om in deze verande-
rende tijden de goede bestuurder te zijn. Bestuurders 
die de beweging toelaten, daar gebeurt gewoon iets 
mee. Het heeft veel te maken met je vermogen tot 
zelfreflectie’, aldus Mildred Hofkes.

Ruud van Bennekom/NGB
Ook in 2014 start weer een Nieuwe Bestuurstafel 

Burgemeesters. Alle informatie erover vindt u 
straks in de Opleidingengids voor burgemeesters.

Mildred Hofkes, begeleider van de Nieuwe Bestuurstafel 

burgemeesters, is onlangs als minister van bestuurlijke vernieuwing 

toegetreden tot het schaduwkabinet van Hans Biesheuvel, dat de 

regering vanuit een ondernemende visie wil adviseren.

deelnemer: ‘mensen vertellen je niet altijd de 
waarheid aangezien ze in een afhankelijke 
positie zijn. bij de bestuurstafel krijg je feed-
back van je beroepsgenoten. dat werkt verfris-
send.’
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‘Gemeenten staan net als andere organisaties voor grote uitdagingen op het gebied van informatievei-
ligheid. Ze zijn zich steeds meer bewust van de maatschappelijke en politieke risico’s die incidenten 
als DigiNotar, Lektober, en Dorifel met zich meebrengen. Voor ons als bestuurders raakt informatievei-
ligheid direct onze kerntaken. Dat vraagt dagelijks om aandacht.’ Aan het woord een gepassioneerd 
burgemeester, tevens voorzitter van de subcommissie GDI, Franc Weerwind. We gaan met de heer 
Weerwind in gesprek over hoe gemeente Velsen informatieveiligheid in haar gemeente verankerd heeft.

‘Informatieveiligheid vraagt   om dagelijkse aandacht’
In gesprek met Franc Weerwind, burgemeester gemeente Velsen en voorzitter GDI

‘Continuïteit van onze dienstverlening en 
het vertrouwen van onze burgers staan 
centraal als het om informatieveiligheid 

gaat. Zeker nu we politiek gezien digitale overheids-
dienstverlening als speerpunt hebben gekozen. Ik 
vind het dan ook belangrijk dat informatieveiligheid 
binnen mijn gemeente goed geregeld en vooral 
verankerd is. Dat betekent dat iedereen die werk-
zaam is bij onze gemeente doordrongen moet zijn 
van het belang van het thema informatieveiligheid en 
de risico’s die daarbij horen. Als burgemeester zie ik 
het als mijn taak en verantwoordelijkheid om hierop 

te sturen. We kunnen het ons niet veroorloven dat 
gevoelige informatie op straat komt te liggen of dat 
we geen diensten kunnen verlenen aan onze burgers 
door bijvoorbeeld een digitale hack. Dergelijke inci-
denten brengen niet alleen de continuïteit van onze 
dienstverlening in gevaar, maar hebben ook belang-
rijke gevolgen voor de reputatie van onze gemeente 
en in het verlengde daarvan de overheid als geheel. 
Dat is iets wat we uiteraard willen voorkomen en wat 
dan ook onze dagelijkse aandacht vraagt. Te begin-
nen aan onze eigen bestuurstafel.’

Eigen ervaringen
Ernstige incidenten op het vlak van informatieveilig-
heid is de gemeente Velsen gelukkig nog bespaard 
gebleven. Weerwind: ‘Ik kan wel voorbeelden geven 
van een aantal kleinere voorvallen. Zo is de gemeen-
te een keer een ochtend niet bereikbaar geweest, 

omdat het netwerk vanwege een technische storing 
in de infrastructuur niet beschikbaar was. Ook is een 
medewerker een usb-stick met vergaderverslagen 
van het bestuur verloren en werden er door fouten in 
de software onjuiste bedragen weergegeven in 
dwangbevelen. Het meest ingrijpende incident vond 
plaats tijdens de Diginotar-crisis. Er is toen snel een 
crisisteam geformeerd die de met Diginotar-software 
beveiligde webpagina’s uit de lucht haalde. Dit team 
zorgde ook voor alternatieven en het geven van infor-
matie aan de burgers. Daarnaast zijn we zo snel 
mogelijk een procedure gestart om vervangende soft-
ware te verkrijgen van een vertrouwde leverancier. Na 
de implementatie konden we de oorspronkelijke 
dienstverlening weer hervatten.’

Risicoanalyse
‘Het is niet alleen van belang dat we ons bewust zijn 
van de risico’s die we lopen, we moeten ook onze 
weerbaarheid vergroten en zorgen dat we over fall 
back scenario’s beschikken. We moeten onze kwets-
baarheid verminderen en snel kunnen schakelen bij 
incidenten. Binnen onze gemeente hebben we daarin 
al een eerste stap gezet door informatieveiligheid 
een vast onderdeel te maken van ons beleid. Wij 
hebben al een organisatiebrede risicoanalyse uitge-
voerd en op basis daarvan maatregelen geformuleerd 
en ingepland. De voortgang wordt gemonitord en de 
rapportage daarover wordt door middel van interne 
audits gecontroleerd door de concerncontroller. 
Volgende stap is natuurlijk dat we dit niet alleen op 
organisatieniveau doen, maar ook als gehele 
gemeentelijke overheidslaag’, vervolgt Weerwind. 

Leren van elkaar
‘Borging en verankering van informatieveiligheid 
binnen een organisatie is naast bewustzijn minstens 
zo belangrijk. Kennisdeling staat hierbij centraal. 

‘We moeten onze kwetsbaarheid  
verminderen en snel kunnen schakelen 
bij incidenten.’

LTR_P022_LTR-BB-70-2013   22 16-10-2013   15:12:25



burgemeestersblad    70  2013 23

‘Informatieveiligheid vraagt   om dagelijkse aandacht’
Ervaringen die andere gemeenten hebben opgedaan 
om successen te behalen met informatieveiligheid 
moeten beschikbaar komen zodat we van elkaar 
kunnen leren. Ik juich de oprichting van de Informa-
tiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) dan ook 
van harte toe. Je ziet de samenwerking op het onder-
werp hand over hand toenemen. Een programma als 
de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienst-
verlening (BID) helpen hierbij. Het is goed dat het 
Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) 
en de wethoudersvereniging daarin de samenwerking 
hebben opgezocht met de Taskforce BID, maar ook 
met de IBD en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG). Zo organiseert de Taskforce BID dit 
najaar verschillende learn & share bijeenkomsten 
voor burgemeesters en wethouders. En bovendien 
kunnen we gebruik maken van de diverse sturingsin-
strumenten die al ontwikkeld zijn. Informatieveilig-
heidsmaatregelen brengen immers de nodige kosten 
met zich mee. Het is dan efficiënt om niet steeds het 
wiel opnieuw uit te hoeven vinden als gemeente.’

Verplichtende Zelfregulering
‘Naast burgemeester ben ik ook lid van de subcom-
missie Gemeentelijke Dienstverlening en Informatie-
beleid (GDI) van de VNG. Vanuit die rol maak ik mij 
ook hard voor het onderwerp informatieveiligheid bij 
gemeenten. Elke gemeente dient voorbereid te zijn 
op risico’s die bijvoorbeeld een DDoS-aanval met 

zich meebrengt en zou zijn organisatie daarop 
moeten inrichten. Immers gemeenten werken steeds 
meer samen in regionaal verband maar ook met onze 
ketenpartners in bijvoorbeeld het sociale domein. De 
informatieveiligheid van het geheel blijft zo sterk als 
de zwakste schakel. Daarom is het van groot belang 
dat alle partijen meedoen. Als gemeenten hierin 
achterblijven zullen onze ketenpartners terughou-
dend zijn in de overdracht van taken. Onze Rijkspart-
ners zullen de taken in de decentralisaties niet snel 
aan gemeenten toevertrouwen, als wij als overheids-
laag niet kunnen garanderen dat de informatie van 

deze kwetsbare groepen bij ons veilig is. 
De resolutie Verplichtende Zelfregulering Informatie-
veiligheid die de VNG heeft opgesteld, samen met de 
Taskforce BID en een groot aantal gemeenten, en die 
ter ondertekening zal worden aangeboden aan alle 
gemeenten, juich ik dan ook alleen maar toe.’  <

Taskforce BID

Franc Weerwind, burgemeester van Velsen 

en voorzitter van de VNG-commissie 

Gemeentelijke Dienstverlening 

en Informatiebeleid (GDI)

‘Informatieveiligheid van het geheel blijft 
zo sterk als de zwakste schakel.’

Informatieveiligheid, 
een uitdaging van ons allemaal
de taskforce bestuur en Informatieveiligheid 
dienstverlening (bId) is op 13 februari 2013 
door minister Plasterk (bZK) voor een periode 
van twee jaar in het leven groepen. Het doel 
van de taskforce bId is om het onderwerp infor-
matieveiligheid hoog op de agenda te krijgen 
bij bestuurders en topmanagement van alle 
overheidslagen. Zowel qua bewustwording als 
sturing. dit vanuit het perspectief van Verplich-
tende Zelfregulering per overheidslaag.

www.taskforcebid.nl
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Door de transitie van de Wet op de jeugdzorg krijgen de gemeenten ook de regisseursrol voor kinder-
mishandeling als onderdeel van het domein Huiselijk Geweld. ‘Het is zaak om met minder geld zorg te 
verlenen, maar vooral veiligheid van kinderen en volwassenen in de huiselijke kring te borgen’, aldus 
Anne-Marie Worm-de Moel, voormalig burgemeester van Muiden. Zij schreef onderstaande bijdrage 
voor het Burgemeestersblad, waarin zij ingaat op de ontwikkeling van de aanpak van huiselijk geweld.

Veiligheid achter  de voordeur?
Anne-Marie Worm vraagt zich af wie zich verantwoordelijk voelt

‘er zijn de afgelopen jaren, zowel landelijk 
als lokaal, veel investeringen gedaan om 
huiselijk geweld en kindermishandeling 

terug te dringen. De Wet tijdelijk huisverbod heeft 
geleid tot jaarlijks ruim 3000 opgelegde huisver-
boden, mede door de grote betrokkenheid van  
burgemeesters en de goede samenwerking met de 
hulpverlenende partners en politie. 
De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishan-
deling, die per 1 juli 2013 van kracht is, geeft profes-
sionals en hun organisaties de verplichting om deze 
onderwerpen in een vijfstappenplan te behandelen. 
Dit is een belangrijke ontwikkeling omdat nu ook bij 
vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishan-
deling met betrokkenen eerder in contact kan worden 
getreden.

Jammer genoeg zijn de aantallen slachtoffers nog 
altijd heel hoog. Landelijk was ruim 9 procent van de 
Nederlandse bevolking de afgelopen vijf jaar slacht-
offer van huiselijk geweld. Hiervan zijn jaarlijks 
200.000 volwassenen en ruim 100.000 kinderen 
slachtoffer van herhaald geweld.
Sinds 2004 is het totale aantal eerste contacten bij 
het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 
met 75 procent gestegen. 
Positief dat er meer meldingen worden gedaan, heel 
triest dat er jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer zijn 
(volgens het rapport Prevalentie Kindermishandeling 
van 2011). 
De politie registreerde landelijk in 2010 en 2011 
respectievelijk 44 en 52 dodelijke slachtoffers van 
huiselijk geweld.

VNG-visie 
De relevante vraag is: wie voelt zich verantwoordelijk 
voor de veiligheid achter de voordeur?
Dat begint met een visie op huiselijk geweld en 
kindermishandeling, waarin de verantwoordelijkheid 
van de overheid en de verantwoordelijkheden en 
rechten van burgers worden benoemd. Onlangs heeft 
de VNG de Gemeentelijke visie op huiselijk geweld 
aanvaard. Deze visie is gemaakt in opdracht van de 
G4-gemeenten in samenwerking met de VNG en 
deskundigen uit het veld. Dit rapport zal als onder-
legger dienen voor de Regiovisies die alle regio’s 
voor 1 januari 2015 moeten hebben vastgesteld. 
In deze visie worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd:
Burgers en in het bijzonder kinderen hebben het 
recht in veiligheid te leven en veilig en beschermd op 
te groeien. Ouders hebben het recht op respect voor 
hun autonomie bij het opvoeden. Volwassen burgers 
zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun eigen 
handelen en welbevinden. Pas als daar geen of 
onvoldoende mogelijkheden voor zijn, kunnen ze 
met recht een beroep doen op de overheid. De over-
heid heeft de verantwoordelijkheid om randvoor-
waarden te scheppen en maatregelen te nemen die 
burgers in staat stellen in veiligheid te leven en op te 
groeien. Het gaat in het bijzonder om vier taken:
•	 preventie	en	vroeg-signalering;
•	 het	bieden	van	bescherming;
•	 het	bevorderen	van	herstel;
•	 straffen.

Geel, oranje en rood 
De realiteit is dat er nog veel terrein gewonnen kan 
worden bij preventie en vroeg-signalering. Hoe vroeger 
er hulp geboden kan worden, hoe kleiner het leed. Om 
hiermee effect te kunnen sorteren is het nodig om 
inzicht te krijgen in de zwaarte van de gevallen (code-
ren als geel, oranje en rood) en in de aantallen:

‘Mijn indruk is dat er in de colleges van 
B&W niet vaak over huiselijk geweld 
wordt gesproken.’
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Veiligheid achter  de voordeur?
•	 	code	geel,	de	eerste	keer	dat	er	geweld	of	vermoe-

dens	van	geweld	zijn;	
•	 	code	oranje,	wanneer	bij	het	gezin/adres	al	meer-

dere keren geweld heeft plaatsgevonden en kinde-
ren	aanwezig	zijn;

•	 	code	rood,	er	sprake	is	van	een	blijvende	acute	
dreiging voor kinderen en kwetsbare slachtoffers.

Deze gegevens zouden dan een plaats moeten krij-
gen in de veiligheidsscans van de politie, en bespro-
ken in B&W en in de driehoek. Het streven is maat-
werk leveren, uitgaande van één gezin, één plan, één 
contactpersoon. 

Vroeg-signalering
In ons land zijn goede ervaringen bij het inzetten op 
vroeg-signalering (de code geel). Uitgaande van de 
eigen kracht van betrokkenen wordt ingezet op het 
activeren van hun sociale netwerk. Buren, vrienden 
en familieleden die om het gezin heen gaan staan om 
hen uit de onveilige situatie te helpen. Dit onder 
regie van een professioneel contactpersoon. Niet 
onbelangrijk is dat het geheim en de schaamte van 
betrokkenen hier ook bij doorbroken wordt. Kinderen 
zijn zo niet langer getuige of slachtoffer van huiselijk 
geweld. Dat is noodzakelijk om hen te beschermen, 
maar ook om te voorkomen dat zij in hun latere leven 
weer slachtoffer of zelfs dader worden. Wat je thuis 
meemaakt, is immers je kompas voor het leven.
Volwassen plegers dragen de verantwoordelijkheid 
voor hun daden en hebben ook de plicht mee te 
werken aan het terugbrengen van een duurzaam veili-
ge situatie. Zolang zij zich daar actief voor inzetten 
en dat naar vermogen doen, hebben zij recht op 
ondersteuning van de overheid. Wijzen zij dit af, dan 
is de overheid gelegitimeerd om in te grijpen. 
Deze aanpak van preventie en vroeg-signalering 
wordt al in verschillende gemeenten met succes 
gedaan. Het effect lijkt positief, de veiligheid wordt 
duurzaam teruggebracht. En wat niet onbelangrijk is, 
deze aanpak kost veel minder dan de complexe cases 
van de codes oranje en rood.

Basisgevoel van veilig-thuis
De gemeenten zijn de regisseur van deze problema-
tiek. Mijn indruk is dat er in de colleges van B&W niet 
vaak over huiselijk geweld wordt gesproken. En als 
het gebeurt, beperkt het zich meestal tot een begro-
tingsonderdeel. Maar weet u hoeveel keer huiselijk 

geweld en kindermishandeling voorkomen in uw 
gemeente? En van welke zwaarte? Het zou te verkie-
zen zijn de komende tijd inzicht te krijgen in de 
zwaarte (codes geel, oranje en rood) en in de aantal-
len zodat gerichter tot inzet van mankracht en midde-
len gekomen kan worden. En dus vaker het basisge-
voel van veilig-thuis hersteld kan worden. Het is zó 

2015 en dan moeten de gemeenten er klaar voor zijn.
Voelt u zich verantwoordelijk voor de Veiligheid 
achter de voordeur?’ <

Anne-Marie Worm-de Moel, 
voormalig burgemeester van Muiden

Voor reacties:
a.m.wormdemoel@gmail.com

Anne-Marie  

Worm-de Moel  

adviseert nu het Landelijk  

Programma Huiselijk Geweld en  

Kindermishandeling van de  

Nationale Politie.

‘Weet u hoeveel keer huiselijk geweld en 
kindermishandeling voorkomen in uw 

gemeente?’
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Verscholen tussen de fruitbomen van de Betuwe ligt in de gemeente Lingewaal een prachtig fort van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Willemijn Simon van Leeuwen en Bart Bennis hebben daar het afgelopen 
jaar hard gewerkt om het oude fort nieuw leven in te blazen met een educatieprogramma waarin alles 
om geo-informatie draait. Na enthousiaste verhalen van diverse burgemeesters werd het voor het NGB 
de hoogste tijd om er ook een kijkje te nemen.

GeoFort, interessant voor burgemeesters
Geografische informatie beïnvloedt ons leven op tal van plekken

de afgelopen jaren is veel werk verzet om het 
oude fort te restaureren. Met geld van de 
rijksoverheid, de provincie Gelderland, de 

gemeente Lingewaal en diverse sponsors is in Herwij-
nen een educatieve omgeving ontstaan waarin de 
geosector zich presenteert. De handen werden ineen-
geslagen om de restauratie en exploitatie van het 
“Fort bij de Nieuwe Steeg” van de grond te krijgen. 
Volgens Loes van Ruijven-van Leeuwen, burgemees-
ter van Lingewaal, heeft het fort zich in een paar jaar 
tijd weten te ontwikkelen tot een unieke locatie op 
het gebied van educatie en recreatie in de regio. ‘Het 
is een mooie ontwikkeling voor onze gemeente. We 

zijn als gemeente trots dat Willemijn en Bart het fort 
hebben weten om te bouwen van een koud, tochtig 
en klam onderkomen tot wat er nu staat.’

Van 8 tot 88
In het GeoFort wordt duidelijk hoe geografische infor-
matie op tal van plekken ons leven beïnvloedt. Met 
educatieprogramma’s voor kinderen van 8 tot 88 jaar. 
Willemijn Simon van Leeuwen: ‘Geografische infor-
matie komt terug in de planologie, bijvoorbeeld in de 
manier waarop de Japanse overheid het landschap 
opnieuw inrichtte na de allesverwoestende tsunami. 
In Nederland is geografie een belangrijke component 
voor de logistiek en verbindingen met het achterland. 
Verkeersvoorspellingen, weersvoorspellingen, in heel 
veel vakgebieden zie je de geografische component 
terugkomen.’

Crisismanagement
Burgemeesters die in de afgelopen jaren GeoFort 
hebben bezocht, hebben vooral de geografische 
componenten van crisismanagement leren kennen. 
Loes van Ruijven deed samen met Roeland Geertzen, 
wethouder uit het verderop gelegen Culemborg, dit 
voorjaar een bijzondere crisisoefening. Geertzen: 
‘Twee teams oefenden een hoogwaterscenario, waar-
bij bestuurders in het ene team zaten en jongeren in 
het andere team. Het was onze opdracht om met 
behulp van vrij beschikbare geo-informatie uit Open 
Street Maps en andere bronnen een evacuatieplan 
voor de Betuwe te maken. Het was voor mij een eye-
opener om te ervaren hoe krachtig het is om de 
consequenties van een evacuatie direct in beeld te 
zien. Je hoeft niet met elkaar in dialoog te gaan om 
de dilemma’s scherp te krijgen, maar ziet op hetzelf-
de moment op de interactieve kaart wat er gebeurt. 
Met de kaartlagen zie je in een oogopslag hoeveel 
mensen er in het gebied wonen, waar de koeien en 
kippen zitten en hoe een evacuatie zich voltrekt.’
Van Ruijven: ‘Beide teams kregen dezelfde informatie 
aangeboden. Het bestuurdersteam kreeg de opdracht 
om drie scenario’s te maken voor een evacuatie na 4 
uur, 8 uur en 12 uur. Normaal gesproken zouden we 
niet op deze operationele stoel zitten, maar het was 
goed om te ervaren wat er al mogelijk is met vrij 
beschikbare geo-informatie. Het maakte inzichtelijk 
waar we naartoe aan het werken waren en wat er 
naderhand nog op ons af zou komen in de nazorg 
voor het gebied.’

Jongerenteam
Willemijn Simon van Leeuwen stelde in de evaluatie 
vast dat de beide teams heel anders te werk waren 
gegaan. ‘De jongeren waren heel handig met het 
systeem. Ze hadden feilloos door wat de mogelijkhe-
den waren en hoe ze gegevens en kaartlagen konden 
combineren. Het was grappig om te merken dat ze 

‘De toepassingen die we hier hebben 
ervaren zijn in veel scenario’s  
toepasbaar.’
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GeoFort, interessant voor burgemeesters

heel vlot waren om de kaarten op het scherm te tove-
ren en dat ze daarna pas de informatie begonnen te 
filteren. De bestuurders werkten juist andersom. Zij 
namen een afgewogen besluit alvorens de informatie 
op het scherm te laten zien.’ Volgens Geertzen zal het 
crisisteam van de toekomst uit “the best of both 
worlds” bestaan. ‘Met mensen die vlot zijn om 
beschikbare informatie te ontsluiten en te veredelen, 
in combinatie met mensen die goed zijn om de 
consequenties van gemaakte keuzes te overzien en 
een bepaalde abstractie kunnen toevoegen aan het 
team.’
Volgens Loes van Ruijven laat GeoFort op een verras-
sende wijze zien wat geo-informatie ook voor profes-
sionals te bieden heeft. ‘Bestuurders, hulpdiensten 
en crisisdiensten zouden naar mijn idee nog veel 
meer gebruik kunnen maken van de informatie die er 
is. Het heeft er bij mij in elk geval voor gezorgd dat ik 
nu op een andere manier naar crises kijk. De toepas-
singen die we hier hebben ervaren zijn in veel scena-
rio’s toepasbaar. Want de geografische informatie is 
in heel veel crisisscenario’s relevant. Niet alleen voor 
hoogwater, maar ook voor natuurbranden. Of voor 
dierziekten, waarbij je met toezichtsgebieden en 
vervoersverboden te maken hebt. Of voor heel andere 
type scenario’s als olievervuilingen voor de kust. Wat 
dat betreft zijn de mogelijkheden legio.’ Willemijn 

Simon van Leeuwen verwijst naar de Q-koorts die een 
aantal jaren geleden heerste. ‘Het toenmalige minis-
terie van Landbouw was vanuit privacyoverwegingen 
terughoudend om de adressen van de besmette 
bedrijven vrij te geven. Maar je zag dat mensen op 

internet met de vrij beschikbare gegevens hun eigen 
kaartjes gingen plotten en de kennis alsnog vrij 
beschikbaar werd. De buitenwereld haalde het minis-
terie zogezegd in. Er zit een enorme innovatieve 
kracht in de buitenwereld. Wij proberen die kennis en 
kunde hier te omarmen. GeoFort biedt een platform 
om bestuurders te laten zien hoe je in de crisisbe-
heersing op een positieve manier je voordeel kunt 
doen met informatie die er al ligt.’ <

Wouter Jong/NGB

Meer informatie: www.geofort.nl

Vlnr: Bart Bennis, Loes van Ruijven-van Leeuwen,  

Willemijn Simon van Leeuwen en Roeland Geertzen.

‘Geografische informatie is in heel veel 
crisisscenario’s relevant.’
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Eind september vond in Nantes, Frankrijk, de World Mayors Summit on Climate Change plaats. Zo’n vijf-
tig burgemeesters van grote steden uit dertig landen waaronder Rotterdam en meer dan twintig netwer-
ken van lokale overheden tekenden daar een verklaring. Hierin committeren zij zich aan het realiseren 
van de energietransitie en het verbeteren van de toegang tot financieringsmogelijkheden om klimaat-
acties mogelijk te maken. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar ook hier, in Nederland, op lokaal niveau 
zetten burgemeesters van zowel kleine als grotere gemeenten zich dagelijks in voor duurzaamheid.

Burgemeesters dragen dagelijks bij aan duurzaamheid

burgemeester Den Oudsten van Enschede 
ondersteunt duurzaamheid in zowel zijn 
gemeente als in de regio Twente, waar hij 

voorzitter is van de Regioraad. ‘Omdat er ook een 
regionaal duurzaamheidsplan is, de Twentse Duur-
zaamheidsagenda, grijpt dat mooi in elkaar. De doel-
stellingen van de gemeente Enschede, die redelijk 
ambitieus zijn, worden meegedragen door alle regio-
nale instellingen die erbij betrokken zijn’, aldus Den 
Oudsten. De belangrijkste pijlers in het plan zijn 
bouw, energie en mobiliteit. In de regio Twente 
gebeurt enorm veel op het gebied van duurzaamheid 
dankzij een sterk en actief consortium van partijen, 
zoals Hogeschool Saxion, Universiteit Twente en 
innovatieve bedrijven. Zelfs internationaal kun je 
zien dat onderzoeksresultaten vanuit de kennis-
instellingen worden gebruikt om de economie te 
stimuleren, bijvoorbeeld de Solar Challenge, waar-
voor de universiteit Twente een auto op zonnecellen 
heeft ontwikkeld. Andere voorbeelden zijn de promo-
tie van het elektrisch fietsen en de aanleg van de 
fietssnelweg F35 tussen Nijverdal en Enschede, een 
proef met een hybride stadsbus in Enschede en 
zonne-energie en duurzaam bosbeheer op de recrea-
tieparken Het Rutbeek, Het Hulsbeek, Het Lageveld 
en arboretum Poort Bulten. ‘Daarnaast zijn we bezig 
om 20.000 woningen te verduurzamen, dat is een 
mooi lokaal project. Dat gebeurt via de oprichting 
van lokale energiebedrijven en het aanschaffen van 
zonnepanelen.’

Zelf initiatieven ontplooien
Zowel de burgemeester van Enschede als die van 
Heemstede, benadrukken dat zij in hun rol als burge-
meester ten dienste staan van de raad. In zowel 
Enschede als Heemstede heeft die raad besloten dat 
duurzaamheid, in de betekenis van duurzame ener-
gie en energiebesparing, een speerpunt is in het 
beleid. Daarnaast geven beiden aan vooral ruimte te 

willen geven aan initiatieven vanuit de gemeente en 
de regio, en die te willen faciliteren. Dit sluit aan op 
de gesignaleerde veranderende rol van de overheid, 
waarin burgers en bedrijven meer zelf doen en zich 
minder afhankelijk opstellen richting de gemeente. 
Er wordt een groter beroep gedaan op de samenle-
ving om zelf initiatieven te ontplooien, om zelf te 
komen met ideeën. Met betrekking tot de thema’s 
duurzame energie en energiebesparing gebeurt er 
heel veel in de samenleving, van de oprichting van 
lokale energiebedrijven tot het verduurzamen van 
bedrijfsprocessen.

‘Onze wethouder Jur Botter (D66) zet zich met veel 
verve in voor het duurzaamheidsbeleid in onze 
gemeente’, vertelt burgemeester Marianne Heere-
mans van gemeente Heemstede. ‘Ik zie mezelf als 
hoedster van een leefbare lokale samenleving, en 
dat is voor nu en voor de toekomst. Vandaar uit heeft 
een burgemeester raakvlakken met het onderwerp 
duurzaamheid en kunnen wethouder en burgemees-
ter elkaar versterken’. De burgemeester doet dit jaar 
samen met haar gemeente mee aan het Klimaatver-
bond Energy Battle, een landelijke energiebespa-
ringswedstrijd voor gemeenten. Zij is op 10 septem-
ber gestart met een speciale bestuurlijke voorronde 
getiteld “Duurzaamste wethouder of burgemeester 
van Nederland” door thuis, met behulp van een slim-
me meter, die het energieverbruik inzichtelijk maakt 
een maand lang energie te besparen. Na de eerste 
ronde hebben drie Heemsteedse teams van tien 

‘Ik zie mezelf als 
hoedster van een leefbare 
lokale samenleving.’
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Burgemeesters dragen dagelijks bij aan duurzaamheid
deelnemers op 10 oktober, de Dag van de Duurzaam-
heid, geprobeerd de prestatie van het bestuurlijke 
team te verbeteren. ‘Deelname aan een energiebe-
sparingswedstrijd met als doel 10 procent energie te 
besparen kun je wat mij betreft zien als symbool voor 
hoe je aan duurzaamheid moet doen binnen je 
gemeente, namelijk met een hoog realiteitsgehalte 
en met behoud van levensplezier en leefbaarheid’, 
aldus Heeremans. Hierbij onderstreept zij dat het 
geen evangelisatie moet worden. Het kan, maar het 
moet niet. 

Cittaslow
Ook Arnoud Rodenburg, burgemeester van de 
gemeente Midden-Delfland, signaleert dat er op het 
gebied van duurzaamheid heel veel gebeurt in zijn 
gemeente. Bijvoorbeeld in de glastuinbouw, waar 
acht tuinders samen optrekken en fors investeren in 
geothermie (GeoPower Oudcamp). Maar ook de 
veehouders dragen hun steentje bij in het program-
ma ‘Duurzaam boer blijven’. Burgemeester Roden-
burg draagt dagelijks bij aan het duurzaamheidsbe-
leid van zijn gemeente doordat hij heel persoonlijk 
betrokken is bij alle partijen die actief zijn in zijn 
gemeente. ‘Als burgemeester zet je alles in om 
mensen enthousiast te maken. Ik vertel iedereen over 
de voorbeelden in mijn gemeente, ik wil laten zien 
dat het werken aan duurzaamheid rendeert. Zo is ons 
gemeentehuis CO2-neutraal en heeft energielabel A. 
Maar ik maak het ook concreet, onze zonnepanelen 
bijvoorbeeld leveren stroom voor vijftig computers, 
het hele jaar door. Dat doet inwoners realiseren dat 
het ook echt goed is, dat er bespaard wordt, dat er 
ook echt een bijdrage geleverd wordt aan het klimaat. 
Ik roep op om samen te werken en als het even kan 
een helpende hand te bieden als gemeente, bijvoor-
beeld in de wirwar aan regels en financiële mogelijk-
heden.’ 
Midden-Delfland is aangesloten bij het internationale 
kwaliteitslabel Cittaslow; ‘Dat houdt in dat we ons 
realiseren dat de kwaliteiten van ons gebied, zowel 
qua landschap als in sociaal opzicht, het meer dan 
waard zijn om te behouden. Dat vraagt ook om een 
verdere respectvolle ontwikkeling zodat generaties 
na ons ook een hoge kwaliteit van leven kunnen 
hebben. Zo koesteren we het authentieke en benut-
ten we nieuwe technieken om die vooruitgang moge-
lijk te maken. Daarnaast heeft de gemeente het Cove-

nant of Mayors getekend, in samenwerking met de 
stadsregio Haaglanden. Hiermee laat de gemeente 
zien dat zij streeft naar het realiseren van de Europe-

se energiedoelstellingen: in 2020 is er 20 procent 
minder CO2-uitstoot, wordt er 20 procent energie 
bespaard en is 20 procent van het totale energiever-

Peter den Oudsten, burgemeester van Enschede, hier bij  

een energiescan van een woning.

‘Ik vertel iedereen over de voorbeelden in 
mijn gemeente, ik wil laten zien dat het 

werken aan duurzaamheid rendeert.’
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bruik afkomstig van duurzame energiebronnen.’
Door zich vol in te zetten op lokaal niveau zwengelen 
burgemeesters die beweging van onderop aan, die 
vervolgens weer herkend en bekend wordt door zo’n 
internationaal initiatief als de World Mayors Summit. 

Het Burgemeestersconvenant
Het Burgemeestersconvenant is de reguliere Europese 
beweging met deelname van lokale en regionale over-
heden die vrijwillig toezeggen de energie-efficiëntie 
en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun 
grondgebied te verhogen. Door hun verbintenis 
beogen de ondertekenaars van het convenant om de 
20 procent CO2-reductiedoelstelling van de Europese 

Unie tegen 2020 te behalen en te overtreffen.
Na de goedkeuring in 2008 van het klimaat- en ener-
giepakket van de EU lanceerde de Europese Commis-
sie het Burgemeestersconvenant om de inspanningen 
van lokale overheden bij de uitvoering van duurzaam 
energiebeleid te onderschrijven en te ondersteunen. 
Lokale overheden spelen immers een cruciale rol bij 
het afremmen van de gevolgen van klimaatverande-
ring, temeer wanneer we bedenken dat 80 procent 
van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband 

houdt met stedelijke activiteiten.
Om zijn unieke eigenschappen — het is de enige 
beweging van zijn soort die lokale en regionale partij-
en mobiliseert rond de verwezenlijking van EU-doel-
stellingen — is het Burgemeestersconvenant door 
Europese instellingen afgeschilderd als een uitzon-
derlijk voorbeeld van multi-level governance.
Ondertekenaars vertegenwoordigen gemeenten die in 
grootte variëren van kleine dorpjes tot belangrijke 
grootstedelijke gebieden zoals Londen en Parijs. 
Binnen een jaar na hun ondertekening verbinden 
ondertekenaars van het convenant zich ertoe Actie-
plannen voor Duurzame Energie op hun grondgebied 
uit te voeren, met het doel de CO2-uitstoot tegen 
2020 met ten minste 20 procent terug te brengen.
Ook het convenant ondertekenen? De website  
www.EUmayors.eu biedt u concrete informatie over 
de procedure die ondertekenaars van het convenant 
verwacht worden te doorlopen om hun toezeggingen 
na te komen. <

Nienke Trap, Klimaatverbond Nederland

Meer informatie:
Twentse duurzaamheidsagenda: www.regiotwente.

nl/projecten/twentse-duurzaamheidsagenda
Klimaatverbond Energy Battle:  

www.klimaatverbondenergybattle.nl
GeoPower Oudcamp: www.geopoweroudcamp.nl/

Duurzaam boer blijven:  
www.duurzaamboerblijven.nl/

Covenant of Mayors: www.eumayors.eu en  
www.burgemeestersconvenant.nl

Cittaslow: www.cittaslow-nederland.nl

‘Ik roep op om samen te werken en als 
het even kan een helpende hand te  
bieden als gemeente.’

Marianne Heeremans,  

burgemeester van Heemstede

Arnoud Rodenburg, 

burgemeester van 

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

Jaarvergadering en 
Burgemeesterslezing
Op woensdagmiddag 12 maart 2014 
houdt het Nederlands Genootschap van 
Burgemeesters zijn eerstvolgende jaarver-
gadering in Den Haag. Evenals twee jaar 
geleden vindt op dezelfde dag in de 
namiddag/vooravond de Burgemees-
terslezing in het stadhuis van Den Haag 
plaats. In het volgende Burgemeesters-
blad kunt u nadere informatie verwach-
ten.

Lochemconferenties
Nu het najaarscongres van het NGB erop 
zit, start het bureau van het NGB de voor-
bereidingen voor de Lochemconferenties 
2014. U kunt zich nog niet inschrijven, 
maar wel de data in uw agenda reserve-
ren. De conferenties zijn van het diner op 
dinsdag tot en met de lunch op donder-
dag op:

-       14-16 januari 2014
-       21-23 januari 2014
-       28-30 januari 2014
-       11-13 februari 2014
-       18-20 februari 2014
-       25-27 februari 2014

Rechtspositie
Er is veel te doen over de rechtspositie 
van de politieke ambtsdragers. Zo is de 
duur van de Appa-uitkering verkort, de 
procedure voor ziekmelding gewijzigd, de 
vergoeding voor de ambtswoning 
verhoogd en is er een nieuw beleidskader 
voor burgemeesters bij herindeling geko-
men. Op de website van het Genootschap 
vindt u een compact overzicht van de 
huidige regelgeving. Over de voorzienin-
gen voor huisvesting, de reiskostenver-
goeding, Appa-wachtgeld, enz.  
Zie: www.burgemeesters.nl/rechtspositie

Bestuurlijke aandachtspunten bij crises
Het Nederlands genootschap van burge-
meesters heeft het afgelopen jaar vele 
burgemeesters bijgestaan bij crises. met 
anderen is gesproken over hun crisis-
ervaringen. de lessen die daarbij zijn 
opgedaan zijn opgenomen in een hand-
reiking waarvan inmiddels de derde 
herziene druk is verschenen. deze hand-
reiking “bestuurlijke aandachtspunten 
bij crises” is door het Nederlands 
genootschap van burgemeesters 
gemaakt en richt zich op de burgemees-
ter (en de loco-burgemeester) en zijn of 
haar aandachtsgebieden tijdens crises. 
van het crisismanagement in het 
beleidsteam en binnen het gemeente-
huis, tot de rol van burgervader en boeg-
beeld richting lokale samenleving en 
media. u kunt gedrukte exemplaren van 
de handreiking bestellen à € 10,00 (incl. 
verzendkosten) via www.burgemeesters.
nl/handreiking. desgewenst kunt u de volledige handreiking daar ook gratis (als 
pdf-document) downloaden.
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huwelijks verbintenis in wordt opgetekend, is tevens 
een prachtig visitekaartje voor uw gemeente.

Uw unieke wensen zijn onze uitdaging!
Van basisuitvoering tot een compleet op maat 
gemaakt trouwboekje, voorzien van uw gemeente logo, 
afbeelding van het gemeentehuis; de mogelijkheden 
zijn oneindig. Wat dacht u van het gemeentewapen 
in zilver of goud in diepdruk op de voorzijde? Graag 
bespreken we met u de vele mogelijkheden. Al uw 
unieke wensen zijn onze uitdaging.

Meer informatie of bestellen? Onze specialist Wouter Noorlander komt met plezier bij u langs met de presentexemplaren. 
Bel voor meer informatie of een afspraak (070) 378 99 43. Of stuur een e-mail naar w.noorlander@sdu.nl

TOTAAL 6 NIEUWE SERIES BESCHIKBAAR

Diamond 
S E R I E

M  et trots presenteert Sdu Uitgevers een 
gloednieuwe collectie trouwboekjes. 

Het stoffige imago van het traditionele trouwboekje 
is hiermee definitief verleden tijd! Het bruidspaar 
kan bij uw gemeente nu het trouwboekje kiezen 
dat bij hen past. 

Uw bijdrage om deze bijzondere dag onvergetelijk 
te maken. Met het trouwboekje van Sdu Uitgevers 
kunt u bovendien uw gemeente op geheel eigen 
wijze promoten. Want dit document waar de 

ad_trouwcollectie 2013_186x255.indd   1 14-03-13   13:23
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