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commentaar

Inhoud

Boa zoekt Cobra

Burgemeesters zijn opgeleid en geoefend om leiding te 
geven in geval van een ramp of crisissituatie. Vaak 
denken we dan aan een fysieke ramp, zoals een overstro-
ming, een lekkende tankauto, of een familiedrama. Bij 
mij is al die geoefendheid nooit echt in de realiteit 
getest, het bleef bij oefenen. Tot 5 september jl. Geen 
complexe kettingbotsing of middelgrote brand met 
gevaarlijke stoffen. Nee, midden in de nacht ontsnapte 
uit een terrarium in een woning in een kinderrijke woon-
wijk in Made een giftige slang, een Kaapse cobra. Korte 
tijd later belde mijn AOV-er mij uit bed, of ik maar naar 
het gemeentehuis wilde komen, want er moesten een 
paar besluiten genomen worden. We hebben de tijd, dat 
iedereen niets vermoedend ligt te slapen benut om ons 
voor te bereiden. Bij een calamiteit loop je tegenwoordig 
altijd achter de feiten aan. De (sociale) media zijn al in 
de lucht en de burgemeester heeft de voornaamste feiten 
nog niet op een rijtje. Niet deze keer. Om 8.00 uur.
‘s Morgens lag in iedere woning in de wijk een bewoners-
brief met de stand van zaken, de NL-Alert was uit en de 
voornaamste doelgroepen (scholen, verenigingen, zorg-
instellingen) werden gebeld. Ook de pers werd geïnfor-
meerd. De gemeente had de regie in de communicatie. 
Een journalist van het regionale dagblad twitterde: ‘Altijd 
al gevonden dat Made een slangenkuil was’. Een inge-
huurde slangenexpert adviseerde de gemeente en  
coördineerde de zoektocht naar de slang in en rond de 
woning. Politie en een buitengewoon opsporingsambte-
naar van de gemeente lieten zich in de wijk zien en peil-
den de gevoelens van de bevolking. ‘Boa zoekt cobra’, 
grapte iemand op het gemeentehuis. GRIP afkondigen had 
geen zin. Het ging vooral om crisiscommunicatie en het 

zoeken van de slang in een straal van 150 meter rond een 
blokje van vijf rijtjeswoningen. Een ROT op afstand kon 
niets voor ons betekenen. Toen we na 12 uur in touw toe 
waren aan vervanging en vroegen om inzet van het piket-
team communicatie vanuit de veiligheidsregio, werd dat in 
eerste instantie door iemand geweigerd omdat we niet 
waren opgeschaald naar GRIP 2 of hoger. Een telefoontje 
naar de directeur van de veiligheidsregio en het was opge-
lost; het team kwam alsnog. De procedure is inmiddels 
aangepast na dit leermoment. Met vier bewonersbrieven 
bij de mensen op de deurmat, twee NL-Alert berichten, 
drie persberichten, twee persmomenten voor mij en de 
inzet van sociale media door de gemeente hebben we het 
incident communicatief goed kunnen begeleiden. Geluk-
kig werd de cobra de volgende morgen nabij de woning 
gevonden. Er spelen nu nog twee zaken. De aansprakelijk-
heid van de eigenaar van de cobra (hij had tien giftige 
slangen in huis) voor de gemaakte kosten en het feit dat 
niemand iets hoeft te melden, bij welke instantie dan ook, 
als men levensgevaarlijke beesten in huis heeft. Zonder 
onmiddellijk in de regelreflex te schieten zouden onze 
hulpdiensten dat toch moeten weten, alvorens nietsver-
moedend zo’n huis binnen te gaan. Misschien moet daar 
toch nog eens wat aan gedaan worden.

Gert de Kok
Burgemeester van Drimmelen,
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Het burgemeestersambt is een bijzonder ambt. Soms wordt het burgemeesterschap gecombineerd met 
een waarnemerschap in een buurgemeente. Bijvoorbeeld bij een gemeentelijke herindeling of ter over-
brugging van een periode bij het vertrek van een zittende burgemeester. Het Genootschap sprak met 
drie burgemeesters over hun ervaringen in deze bijzondere dubbelfunctie. 

Burgemeester in    twee gemeenten
Dubbelfunctie

als waarschijnlijk is dat een gemeente in de 
nabije toekomst bij een gemeentelijke herin-
deling zal worden betrokken, wordt in geval 

van een burgemeestersvacature vaak afgezien van 
benoeming van een nieuwe burgemeester. In dat 
geval wordt een waarnemend burgemeester benoemd 
door de Commissaris van de Koning. Ook bij vertrek 
van een zittende burgemeester kan er voor een waar-
nemend burgemeester gekozen worden totdat er een 
nieuwe burgemeester is gevonden. Een waarnemend 
burgemeester wordt voorgedragen bij de Commissa-
ris van de Koning, die hem of haar vervolgens voor 
een bepaalde periode aanstelt. Mocht de vacature na 
die periode nog niet vervuld zijn, dan kan hij of zij 
bijtekenen. 

Dubbelfunctie
In april 2012 werd Harry Keereweer waarnemend 
burgemeester van Groesbeek. ‘Na acht jaar als gede-
puteerde van de provincie Gelderland vond ik het een 
mooi moment om een overstap te maken, ik kende de 
gemeente al vanuit mijn functie als gedeputeerde. Er 
waren meerdere kandidaten, maar ik werd na een 
aantal gesprekken unaniem voorgedragen door de 
gemeenteraad van Groesbeek als waarnemend burge-
meester. In september het jaar erop hoorde ik van de 

griffier dat buurgemeente Millingen aan de Rijn een 
waarnemend burgemeester zocht, doordat collega 
burgemeester Marianne Schuurmans naar Linge-
waard vertrok. Vrijwel direct daarna werd ik benaderd 
door de Commissaris van de Koning met de vraag of 
ik er wat voor voelde om naast mijn waarnemerschap 
in Groesbeek, tevens waarnemer te worden voor 
Millingen aan de Rijn. Ik moest er even over naden-

ken, omdat het zou betekenen dat het heel druk zou 
worden. Maar het leek mij wel goed voor de gemeen-
te om iemand te hebben die al kennis had van beide 
gemeenten. Een voordeel daarbij was dat er al een 
ambtelijke fusie tussen Groesbeek en Millingen aan 
de Rijn was. Ik vond het een eer dat ze mij ook in 
Millingen aan de Rijn als waarnemer wilden hebben. 
De fusie van de MUG gemeenten (Millingen aan de 
Rijn, Ubbergen en Groesbeek) was toen al goedge-
keurd door de drie raden.’ 
Ook burgemeester Loes van Ruijven bekleedt deze 
bijzondere dubbelfunctie. ‘In december 2006 werd ik 
burgemeester van Lingewaal. Toen bekend werd dat 
Alex van Hedel zou gaan aftreden, werd ik in het 
najaar van 2013 benaderd door de Commissaris van 
de Koning, de heer Cornielje, met de vraag of ik voor 
de periode van een jaar als waarnemend burgemees-
ter wilde optreden voor de gemeente van Neerijnen. 
Daartoe was ik bereid. Tevoren had ik dit kortgesloten 
met de fractievoorzitters en college van de gemeente 
Lingewaal. Zij waren hier positief over. Mijn opdracht 
hierbij was zorgdragen voor goed bestuur. Voor de 
zomer werd mij door de Commissaris op verzoek van 
de gemeenteraad gevraagd of ik de termijn zou willen 
verlengen. Afgesproken is dat de Commissaris van de 
Koning in het voorjaar van 2015 contact heeft met de 
gemeenteraad over de stand van zaken, mede in rela-
tie tot het project Sterk Bestuur in Gelderland. Als 
gevolg hiervan is de openstelling van de vacature tot 
1 juli 2015 aangehouden. Dat betekent dat ik tot 
medio zomer volgend jaar aanblijf als waarnemer.’ 
Burgemeester Jan Heijkoop is burgervader van zowel 
Hendrik-Ido-Ambacht als waarnemend voor Alblasser-
dam. ‘Op een maandagochtend afgelopen september 
hoorde ik van een aantal wethouders dat collega Bert 
Blase naar Vlaardingen zou vertrekken als waarne-
mend burgemeester. Diezelfde dag werd ik gevraagd 
door de Commissaris van de Koning om voor Alblas-
serdam als waarnemer op te treden. Dit op verzoek 
van de gemeenteraad van Alblasserdam, die mij 
unaniem hadden voorgedragen. Ik voelde mij vereerd 
door deze blijk van vertrouwen, maar wilde wel dat 

‘Ineens had ik twee petten waaronder  
één gezicht.’
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Burgemeester in    twee gemeenten
de fractievoorzitters van Hendrik-Ido-Ambacht ermee 
instemden. Die avond hadden we een seniorencon-
vent waar alle fractievoorzitters aanwezig waren. Ze 
vonden het hartstikke leuk voor me. Toen ook nog de 
twee locoburgemeesters zich bereidwillig toonden 
om enkele taken van mij over te nemen, heb ik ja 
gezegd. Ik ben zelf in Oud- Alblas opgegroeid en 
bekend in de omgeving. Dat maakt het voor mij extra 
bijzonder.’

Dubbele agenda’s
Keereweer: ‘Het is belangrijk dat de agenda’s goed 
op elkaar worden aangesloten. Zo vergadert het colle-
ge van Millingen dinsdagochtend en van Groesbeek 
dinsdagmiddag. Groot voordeel is dat de Stuurgroep 
Herindeling dinsdagochtend vroeg vergadert, op 
dinsdag de raadsvergadering in Millingen plaatsvindt 
en op donderdag in Groesbeek. Bovendien zit het 
ambtelijk apparaat van beide gemeenten al in Groes-
beek en doen we al veel samen. Ook regionaal 
natuurlijk in het kader van de decentralisaties. En 
straks gaan we onder één naam verder. Het hele 
proces van de herindeling ging niet zonder slag of 
stoot. Met name bij de verschillende raden en colle-
ges waren er in het begin nog twijfels over de financi-
ele haalbaarheid en uiteindelijke meerwaarde voor 
de gemeenten. Toen iedereen de voordelen, het nut 
en de noodzaak ervan inzag en ook de bevolking van 
de gemeenten waren betrokken en gehoord, was vrij-
wel iedereen om. Het is dan wel belangrijk dat de 
bevolking zichzelf blijft herkennen in de nieuwe 
gemeente. Daarom spreken wij over ‘kernen’ waar-
mee mensen zich verbonden voelen. Hier geef ik dan 
ook extra veel aandacht aan in mijn rol als burgerva-
der.’
Ook Heijkoop onderstreept het belang van een goed 
agendabeheer: ‘De dames van de secretariaten doen 
het fantastisch, die kunnen lezen en schrijven met 
elkaar. Dat maakt het voor mij prettig en overzichte-
lijk om in beide gemeenten te werken. Bovendien zijn 
het twee compacte gemeenten, waardoor het minder 
bewerkelijk wordt. Op maandag en donderdag zit ik 
in Alblasserdam, op dinsdag en woensdag in 
Hendrik-Ido-Ambacht. En de vrijdagen worden naar 
eigen bevindingen ingevuld. De collegevergaderingen 
vinden plaats op maandagmiddag en dinsdagoch-
tend. Hemelsbreed liggen de gemeenten 3 kilometer 
van elkaar vandaan, dus met mooi weer neem ik 
lekker de fiets.’

Van Ruijven: ‘Mijn secretaresses zijn goed op elkaar 
ingespeeld. In een aantal overleggen, zoals de OOV 
delen we dezelfde ambtenaren, dus dat maakt het 
goed behapbaar. Het is inderdaad druk en ben 
minder thuis. Dus het is belangrijk dat het thuisfront 
er wel achter staat. Maar tot dusver gaat het prima. Ik 
heb bij aanvang in Neerijnen een aantal nevenfunc-
ties neergelegd, waardoor ik mij optimaal kan inzet-
ten voor beide gemeenten. En soms maak je keuzes, 

Burgemeester Loes van Ruijven.

‘Ik zie alleen maar voordelen in 
samenwerking.’
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zoals bijvoorbeeld de Sinterklaasintocht. Die heb ik 
alleen bijgewoond in Neerijnen, omdat op datzelfde 
moment Sinterklaas in Asperen aan kwam. De loco-
burgemeester heeft hier acte de présence gegeven.’

Dubbelgezicht
Lingewaal kent vijf fracties met alleen landelijke 
partijen, terwijl Neerijnen zes fracties heeft met twee 
lokale partijen. ‘Dat maakt het niet ingewikkelder’, 
aldus Van Ruijven: ‘Als voorzitter probeer ik mijn onaf-

hankelijkheid te waarborgen. Een dubbele functie 
betekent geen dubbelgezicht. Als je je gek laat maken 
door de waan van de dag, moet je er niet aan begin-
nen. De issues die spelen in de gemeenten zijn 
divers. Zo gaat het bijvoorbeeld in de ene gemeente 
over bestemmingsplannen en in de andere over 
burgerinitiatieven. Dat maakt het leuk en interessant. 
Zowel Lingewaal als Neerijnen zijn plattelandsge-
meenten met veel kernen, hebben een agrarisch 
karakter, een rijk verenigingsleven en er is ruimte 
voor bedrijvigheid. Beide gemeenten maken onder-
deel uit van de regio Rivierenland, waar goed wordt 
samengewerkt.’ 

Heijkoop: ‘De gemeenteraadsfracties verschillen niet 
zo gek veel van elkaar. De colleges zijn qua samen-
stelling ook redelijk gelijk, alleen in Alblasserdam 
zitten nu wethouders in hun eerste termijn. Dat is 
ontzettend leuk om te ervaren en ook om daar voor-
zitter van te zijn. Een verschil in bestuursstijl merk ik 
niet, ik ben en blijf wie ik ben en probeer altijd 
verbindend op te treden. Qua gemeenten zijn ze wel 
anders. Zo is Hendrik-Ido-Ambacht een echte groeige-
meente met zo’n 30.000 inwoners en een Vinexwijk. 
Hierdoor komt meer aanwas vanuit Rotterdam. Dat is 
goed, maar de werkgelegenheid groeit nog niet even-
redig mee. Alblasserdam met zo’n 20.000 inwoners is 
een echte industriegemeente met grote scheepswer-
ven en bedrijfsleven, waar volop werkgelegenheid is. 
De vraagstukken waar beide gemeenten mee te 
kampen hebben, zijn daardoor ook soms divers.’
Keereweer: ‘Ineens had ik twee petten waaronder 
maar één gezicht. Maar er was geen sprake van 
“dubbele petten-politiek”. Ik heb geprobeerd om als 
aanjager verschillende manieren voor te houden om 
het raadswerk en de toekomstige samenwerking aan 
te pakken. Raadsleden zijn nu eenmaal ontvankelijker 
voor voorstellen van een nieuweling of van iemand 
met veel ervaring. Dat maakt interessant maar ook 
soms moeilijker.’ Per 1 januari 2015 gaan de gemeen-
ten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek 
(MUG) fuseren onder de nieuwe gemeentenaam Berg 
en Dal of Groesbeek. Op 19 november jongstleden 
vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Elf lokale 
partijen en maar liefst 250 kandidaten deden mee. 

‘Ik wist van te voren waar ik aan toe was 
en heb een geweldige tijd gehad.’

Burgemeester Jan Heijkoop.
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Uiteindelijk zijn er 23 zetels te verdelen. Keereweer: ‘Ik 
hoop vooral op een stabiele coalitie die goed kan 
samenwerken. Zeker in het kader van de decentralisa-
ties is het belangrijk dat niet alleen lokaal maar ook 
regionaal nauw wordt samengewerkt.’ 

Dubbelgevoel
Dat Keereweer per 1 januari formeel ontslagen wordt 
als burgemeester geeft hem geen dubbel gevoel: 
‘Integendeel! De ontslagbrief heb ik al ontvangen. Ik 
wist van te voren waar ik aan toe was en heb een 
geweldige tijd gehad als waarnemend burgemeester. 
Met veel voldoening kijk ik terug. Ik heb geprobeerd 
om mijn onafhankelijkheid te tonen en alle vergade-
ringen zo positief mogelijk voor te zitten. Ook al ben 
ik waarnemer, ik heb me altijd volwaardig burgemees-
ter gevoeld en ben geaccepteerd in beide gemeen-
ten.’ Naar verwachting wordt er halverwege volgend 
jaar een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester geko-
zen. ‘Ik hoop dat dat een ambitieuze dame of heer zal 
zijn die echt past bij de nieuwe gemeente. En mocht 
ik voor dat half jaar als waarnemer worden gevraagd, 
zal ik dat zeker in overweging nemen. Ik hoop in ieder 
geval dat hij of zij met net zoveel plezier aan de slag 
gaat zoals ik dat heb ervaren.’
Heijkoop: ‘Ik zie ook alleen maar voordelen. De 
gemeenten zijn onderdeel van de regio Drechtsteden, 
waarin we nauw samenwerken en dat maakt dat veel 

taken soepel te combineren zijn. Ook zijn de lijnen 
tussen beide gemeenten kort. Bovendien is er een 
aantal dezelf overlegstructuren, zoals de veiligheids-
regio, DVO en burgemeesterskring. Hierdoor behoud 
je de voordelen van de kleinschaligheid en identiteit 
van de gemeenten en geniet je van de voordelen van 
de grootschaligheid en efficiency, zoals nu met de 
aankomende decentralisaties.’ Naar verwachting 
krijgt Alblasserdam volgend jaar zomer een nieuwe 
burgemeester. ‘Ik heb het als een eer ervaren om 
waarnemer te zijn. Vanaf de zomer ga ik me weer rich-
ten op mijn ambt in Hendrik-Ido-Ambacht. Ik heb dan 
weer wat meer tijd om de gemeenschap in te gaan en 
voor mijn nevenfuncties. Alblasserdam is een stabiele 
gemeente, waarin mijn collega Blase een goede basis 
heeft gelegd. Ik hoop dat er een goede nieuwe burge-
meester komt. Dat verdient die gemeente.’ 
Van Ruijven: ‘Mijn termijn in Neerijnen is verlengd tot 
1 juli 2015. In het voorjaar zal, zoals gezegd, de situa-
tie opnieuw door de Commissaris van de Koning en 
de gemeenteraad besproken worden. Zowel de raad 
als ik waren in ieder geval positief, anders had ik niet 
bijgetekend.’ <

Met dank aan de burgemeesters Van Ruijven, 
Heijkoop en Keereweer voor hun bijdrage. 

Anouck Haverhoek, NGB

Burgemeester Harry Keereweer.
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‘Doe-democratie, netwerkorganisatie, overheidsparticipatie, zijn kreten, met interessante kanten, 
maar dat levert geen beter functionerend openbaar bestuur op’, zegt dr. Igno Pröpper, directeur van 
het bestuurskundig bureau Partners+Pröpper. De kernvraag voor de modernisering van het openbaar 
bestuur is hoe je mensen met elkaar kunt verbinden en samen krachten kunt bundelen voor het realise-
ren van maatschappelijke opgaven. Hoe doe je dat in een situatie waar je te maken hebt met verschil-
lende inzichten, verschillende “talen”, verschillende belangen? Zijn antwoord: de opgaven gestuurde 
organisatie. 

‘Gemeenten hebben    bouwmeesters nodig’
Dr. Igno Pröpper over modernisering van het openbaar bestuur

gemeenten die netwerkorganisaties moeten 
worden, doe-democratie, participatiesamen-
leving, burgerkracht, burgerparticipatie, over-

heidsparticipatie, transities. Met het over elkaar 
buitelen van wensbeelden kom je niet verder, zegt 
Igno Pröpper. ‘Waar het telkens om gaat is de vraag 
hoe je dat dan precies doet. De sleutel ligt in opga-
ven gestuurd werken. Bestuurders en ambtenaren 
blijven vaak stug redeneren vanuit structuren, zoals 
cellen en projectorganisaties maken of grootschalige 
herindeling. Nou prima, dan heb je cellen of project-
organisaties en grotere gemeenten, maar dat is geen 
garantie dat je op een goede manier je maatschappe-
lijke opgaven weet te tackelen. De oplossing ligt niet 
in een andere structuur maar in een andere werkwij-
ze.’

‘Iedereen beseft inmiddels wel’, zegt hij, ‘dat publie-
ke organisaties de grote maatschappelijke opgaven 
waar ze voor staan, bijvoorbeeld op het gebied van 
duurzame ontwikkeling, jeugd, economie, welvaart of 
maatschappelijke participatie niet alleen kunnen 
regelen. Er moet daarvoor samengewerkt worden met 
burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
overheden. Ambtenaren moeten snel kunnen schake-
len met wel 101 invalshoeken, kunnen omgaan met 
mondige burgers en de politiek goed bedienen. Maar 
daarvoor zijn de meeste ambtenaren niet goed uitge-
rust. De professionaliteit is over het algemeen in het 
openbaar bestuur nog ver te zoeken. Er wordt veel 
vergaderd en mensen luisteren vaak slecht naar 
elkaar. Iemand roept wat, een ander zegt “ja maar”, 

pikt er een deel uit en gaat over op een ander onder-
werp. Er worden 26 onderwerpen aangeraakt, maar 
niemand gaat echt op elkaar in. Niet omdat ze niet 
willen samenwerken, maar omdat ze het niet kunnen. 
Het ontbreekt aan een methodische werkwijze om 
vanuit verschillende invalshoeken en organisatieon-
derdelen constructief aan iets gemeenschappelijks te 
werken.’

Kantelpunt
Volgens hem staan we op het kantelpunt naar een 
totaal andere manier van werken of chaos. Pröpper: 
‘We moeten afstappen van de bekende traditionele 
wegen, zoals het zoeken in structuren. Traditioneel is 
bijvoorbeeld ook het idee dat je alleen democratisch 
bezig bent als je met iedereen praat en iedereen 
hoort, dat we moeten werken in consensus en dat 
een burgemeester of wethouder heeft gefaald als 
iemand roept dat hij het niet goed heeft gedaan. 
Traditioneel zijn ook de veel te grote rol en positie 
van het openbaar bestuur bij het oplossen van maat-
schappelijke opgaven, waardoor de verantwoordelijk-
heid voor de dingen die fout gaan ook al snel daar 
worden neergelegd. Wat je ook ziet is dat er zoveel 
specialisten zijn, die allemaal een andere “taal” spre-
ken, waardoor overleggen meestal één grote Babylo-
nische spraakverwarring zijn. Hier moeten we zo snel 
mogelijk vanaf komen.’
De crux voor de toekomst, denkt Pröpper, is dat er 
fors geïnvesteerd wordt in een gemeenschappelijke 
professionele werkwijze. ‘Ambtenaren, burgers en 
professionals moeten gezamenlijk leren bouwen en 
methoden ontwikkelen om samen mooie dingen te 
realiseren. Ons bureau is al een paar jaar bezig om 
de methodiek daarvoor te ontwikkelen. We noemen 
dat – vanuit het perspectief van de overheid – de 
“Opgaven Gestuurde Organisatie”.’ 
In de praktijk betekent dat dat er een team van inter-

‘Een groot probleem is dat ambtenaren  
en bestuurders blijven denken vanuit  
organisatiestructuren.’
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‘Gemeenten hebben    bouwmeesters nodig’
ne en externe deskundigen en betrokkenen wordt 
samengesteld rondom een maatschappelijke opgave. 
Op dit moment voert zijn bureau een pilot uit in een 
gemeente rondom een groot winkelgebied. In het 
team dat het plan ontwikkelt, zitten behalve deskun-
digen van de gemeente, eigenaren, winkeliers, inves-
teerders en omwonenden. Het samenwerken binnen 
het team gaat uit van drie principes, vertelt Pröpper. 
‘De eerste is dat je focust op een maatschappelijke 
opgave en dat iedereen met passie zegt daarvoor te 
gaan. Daarnaast moet iedereen willen samenwerken 
en onderschrijven dat het teambelang voorop staat 
en ten derde dat je de opgave gemeenschappelijk 
maakt en het vraagstuk zoveel mogelijk vereenvou-
digt en terugbrengt tot de kern.’

Gemeenschappelijke noemer
‘Concreet’, zegt hij, ‘vertelt elke stakeholder wat zijn 
ambitie is. Iedereen mag opkomen voor zijn eigen 
belang. Als een partij zegt dat hij winst wil maken, 
energieneutraal wil bouwen, een groene omgeving of 
juist een groot parkeerterrein wil, legt hij dat maar op 
tafel. Vervolgens gaat het erom, in de wetenschap dat 
iedereen van elkaar afhankelijk is, dat die belangen 
met elkaar worden verbonden. Essentieel in dat 
verbindingsproces is dat er in de eerste plaats alleen 
naar elkaar wordt geluisterd. Dat ideeën van de een 
niet in een reflex door anderen van tafel worden 
geveegd, maar dat er eerst goed geïnventariseerd 
wordt wat iedereen wil en hoe hij dat denkt te realise-
ren. Iemand kan heel goed zeggen: ‘Dat ben ik voor 
negentig procent met je eens, maar over die tien 
procent moeten we het nog hebben’. Als je dat doet 
bouw je op elkaar voort, ben je met elkaar op zoek 
naar de gemeenschappelijke noemer. Daar gaat het 
om. In de meeste overleggen nu gebeurt het tegen-
overgestelde; worden ideeën meteen van tafel 
geveegd en worden er direct allerlei hobbels opge-
worpen, vaak juridisch (“ja, maar…”). Daarom is het 
derde principe dat elke partij zich committeert om 
het vraagstuk zoveel mogelijk te vereenvoudigen. Een 
partij die vanuit haar gezichtsveld hobbels ziet, lost 
die zelf intern op. De menselijke maat prevaleert 
daarbij boven bureaucratische en administratieve 
procedures en de interne organisatie van elke partij 
is dienstbaar aan het realiseren van de gemeen-
schappelijke opgave. Regels die hinderen, de leem-
laag, moet je kwijtraken. Mochten er aan het eind van 
het proces duidelijke keuzevraagstukken overblijven, 

bijvoorbeeld als er een conflict blijft over milieu en 
parkeren, dan worden die aan de politiek voorge-
legd.’ 
‘Hierdoor’, zegt Pröpper, ‘neemt elke partner een 
aandeel in de verantwoordelijkheid voor het geza-
menlijk gewenste maatschappelijk effect. En wordt 
iedereen goed in de gaten gehouden of hij zijn 

Het is nodig dat mensen worden opgeleid tot bouwmeester.
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aandeel haalt. Als het bijvoorbeeld gaat om het reali-
seren van werkgelegenheid, kun je zo helder in beeld 
brengen waar de gemeente, het bedrijfsleven en 
onderwijsinstellingen afzonderlijk verantwoordelijk 
voor zijn. Het grote voordeel van die duidelijkheid,  

is dat het gemeentebestuur niet meer als enige op 
het al dan niet realiseren van maatschappelijke effec-
ten wordt aangesproken. Iets wat bijna altijd gebeurt 
ook al is het gemeentebestuur causaal gezien niet de 
enige factor. Het perverse effect daarvan, namelijk 
dat er criteria worden bedacht waarop de gemeente 
wel kan worden afgerekend – vaak flauwekuldingen –
ben je daardoor ook kwijt, waardoor er gelukkig ook 
niet meer op onzin wordt gestuurd.’

Beweging
Mensen die voor het eerst werken in de setting van 
een opgaven gestuurde organisatie zijn vaak in eerste 
instantie onzeker, merkte Pröpper in een gemeente 
die deze werkwijze al bij alle opgaven toepast. ‘Wat is 
mijn positie, waar zit ik in het proces? Die zekerheid 
die mensen zoeken is heel hardnekkig. Iedereen 
zoekt steun en houvast. Partners van buiten de 
gemeentelijke organisatie zeggen bijvoorbeeld: “Ik 
wil wel bijdragen, maar mijn bijdrage moet dan wel in 

een betrouwbare overheid en in een betrouwbare 
samenwerking landen”. Om die vrees te neutraliseren 
is leiderschap nodig. Iemand die met gezag, met visie 
uit alle angsten en zorgen een duidelijke lijn haalt en 
de weg wijst. Die verbindende rol zou heel goed door 
een burgemeester kunnen worden opgepakt.’
De ambitie van Pröpper met de methodiek van de 
opgaven gestuurde organisatie is groot. ‘Het is de 
bedoeling om een soort beweging op te zetten om 
binnen het openbaar bestuur tot fundamentele veran-
deringen en innovaties te komen met deze manier 
van werken. Zowel ambtelijk, bestuurlijk als in de 
samenwerking met andere partijen. ‘Samen met een 
softwareontwikkelaar hebben we net een systeem 
ontwikkeld, een platform, waarbinnen partijen in een 
eigen werkruimte aan maatschappelijke opgaven 
kunnen werken. Alle kennis die daarin terechtkomt 
wordt gebundeld en weer via slimme vragen ontslo-
ten. Zo ontstaat in feite een ruilbeurs van voorbeel-
den.’

Met behulp van die slimme vragen kan zelf in het 
systeem worden gezocht naar voorbeelden die de 
groep helpen om de zaak helder te krijgen. Die infor-
matie varieert van wetenschappelijke kennis tot prak-
tijkvoorbeelden. Pröpper: ‘Hiermee beschikken opga-
venteams ook over een digitale werkomgeving met 
overzicht over alle opgaven en gereedschap dat helpt 
bij verkennen, ontwerpen, realiseren en evalueren. 
Nodig is dat mensen worden opgeleid tot “bouw-
meester”. Dat zijn professionals die in staat zijn om 
echt constructief te verbinden en zicht houden op het 
gezamenlijke bouwwerk. Overheden die mee willen 
bouwen en van elkaar willen leren zijn van harte 
welkom! Ik ondersteun deze uitwisseling graag om 
daarmee bij te dragen aan de modernisering van het 
openbaar bestuur.’ <

Peter van Noppen

‘Leiderschap burgemeesters bij organisa-
tievernieuwing gemeenten is wenselijk.’

‘Of het openbaar bestuur 
gaat totaal anders werken  

of het wordt chaos.’
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Burgemeesters mogen zich verheugen in grote 
belangstelling van Pow Nieuws. Het begint bijna 
gewoonte te worden dat men zich meldt bij onze 
congressen. In Renkum wilde men graag weten 
wat burgemeesters van populisten vinden en of 
wij dat zelf ook zijn en onlangs in Barendrecht 
werden collega’s aan de tand gevoeld over Zwar-
te Piet.

Goed om te zien dat de meeste collega’s luchtige 
antwoorden op de juiste toon weten te geven. 
Zo’n niet al te serieuze omroep brengt een beetje 
leven in de brouwerij!

Maar dat men ook meedogenloos kan zijn bleek 
kortgeleden toen men Onno Hoes te grazen nam. 
Hoes had een afspraakje met een twintigjarige 
jongeman die onder een hoedje bleek te spelen 
met de jongens van Pow. Hij kreeg een vragen-
lijstje en een verborgen camera mee. Buiten wat 
ranzige tekst is er eigenlijk weinig laakbaars te 
horen of te zien. Enkele opmerkingen worden 
echter uitvergroot en leiden tot het opgeblazen 
beeld dat Hoes zich onaantastbaar zou voelen en 
lak zou hebben aan de gemeenteraad van Maas-
tricht.

Het van een mug een olifant maken was waar-
schijnlijk nodig om deze grove inbreuk op 
iemands privacy te kunnen rechtvaardigen. Er zou 
een hoger belang zijn gediend met het filmen en 
vastleggen van dit afspraakje. Dat hogere belang 
zou dan de ontmaskering van Hoes moeten zijn. 
Een flinterdun excuus om iemand willens en 
wetens in de val te laten lopen en geen enkele 
boodschap te hebben aan het recht op privacy.

De andere kant van de zaak is natuurlijk dat de 
burgemeester van Maastricht wat weinig selectief 

lijkt in zijn contacten. Het heimelijk vastgelegde 
afspraakje zal niet bijdragen aan het gezag van 
de burgemeester. Maar velen zullen het onschul-
dig vinden. Dat zal anders liggen als dergelijke 
afspraakjes uiteindelijk leiden tot aantasting van 
je onafhankelijke positie. Als er gunsten worden 
gevraagd of informatie wordt verkregen die niet 
voor iedereen bestemd is. 

Burgemeesters leven in een glazen huis en in 
sommige situaties wordt discretie en distantie 
verwacht. Een dergelijke integere houding mogen 
we ook verwachten van de media die ons uiter-
aard wel kritisch volgen.

Bernt Schneiders

Pow
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In het algemeen zijn burgemeesters tevreden over hun informatiepositie, zo blijkt uit een onderzoek 
van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC-juni 2013). Over dagelijkse 
gebeurtenissen worden zij over het algemeen goed geïnformeerd. Burgemeesters missen echter 
beschouwende analytische informatie over de veiligheidssituatie in hun gemeente. “Meta-analyses 
zijn een schaars goed bij de gemeenten”; aldus het rapport Weten wat er speelt. Kortom: de burge-
meester heeft behoefte aan betere informatie, maar hoe bereik je dat? Aat de Jonge, burgemeester van 
Dronten, was lid van de begeleidingscommissie van het WOC-onderzoek en schreef een bijdrage voor 
het Burgemeestersblad.

Weten wat er speelt
De informatiepositie van de burgemeester en sociale veiligheid 

Voorgeschiedenis
Bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake de 
nieuwe Politiewet (2012) werd een motie van het 
Kamerlid Kuiken aangenomen. Daarin werd de rege-
ring verzocht de informatiepositie van burgmeesters 
in kaart te brengen en voorstellen te doen om aan 
deze behoefte invulling te geven.
Het WODC gaf vorm en inhoud aan deze motie met de 
opdracht:
•	 wat is de informatiebehoefte van de burgemeester 

als het gaat over sociale veiligheid?
•	 wat is daadwerkelijk de informatiepositie?
•	 als er afstand bestaat tussen behoefte en werke- 

lijkheid, hoe kan dat worden opgelost?
Het leverde het zeer lezenswaardige rapport "Weten 
wat er speelt” op. Verplichte literatuur voor alle burge-
meesters, omdat er duidelijk in staat wat een burge-
meester aan wie mag en kan vragen. Dit markeert de 
positie binnen de bestaande wet- en regelgeving 
scherp.

Uitkomsten
Een van de conclusies van het onderzoek is dat 
burgemeesters zelf het gevoel hebben een goede 
informatiepositie te hebben. Daarbij merken zij op 
over het algemeen goed voorzien te worden van 
operationele informatie. Aan analytische informatie 
ontbreekt het te vaak. Het delen van informatie met 

derden achten veel collegae ontoereikend. Dit laatste 
is van toenemend belang in het kader van de decen-
tralisaties, vooral het jeugdbeleid. Naar voren komt 
ook dat de informatieverstrekking door het Openbaar 
Ministerie soepeler moet verlopen. 

Waarom?
Waarom is die informatiepositie van de burgemeester 
zo van betekenis? Allereerst natuurlijk op grond van 
het gezag dat hij heeft over de politie, de eindverant-
woordelijkheid voor veiligheid en openbare orde. 
Maar ook als burgervader moet de burgemeester 
goed geïnformeerd zijn. Hij is vaak het aanspreek-
punt van de gemeente en moet de pers te woord 
staan. Tenslotte heeft hij een regierol, die meebrengt 
dat hij de samenwerking tussen alle partijen geacht 
wordt te bevorderen. 

Perspectief
"Naar een gemeenschappelijk perspectief", zo heet 
de handreiking die recent is aangeboden aan de 
ministers Opstelten, Plasterk en de voorzitter van de 
VNG, mevrouw Jorritsma. Deze handreiking kwam tot 
stand onder leiding van een kleine stuurgroep van 
vier burgemeesters, een plaatsvervangend Hoofdoffi-
cier van Justitie, een politiechef en medewerkers van 
het Parket-Generaal en het departement van Veilig-
heid en Justitie door het organiseren van drie multi-
disciplinair samengestelde workshops.
De handreiking is een praktische invulling van het 
WODC-rapport en bevat een ruim aantal tips voor 
burgemeesters. Onderscheid wordt gemaakt tussen 
drie soorten situaties waarin informatie voor de 
burgemeester van belang is: bij standaardvraagstuk-
ken, bij complexe problemen en in crisissituaties.

‘Burgemeesters moeten beter weten welke 
informatie zij kunnen vragen binnen de 
bestaande regelgeving.’
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Een impressie van tips die worden gedaan:
•	 werk samen met andere gemeenten als de eigen   

analysecapaciteit tekort schiet;
•	 breng de secretaris als aanjager in stelling;
•	 verzamel informatie van alle veiligheidspartners;
•	 investeer in de relatie met die externe partners;
•	 zorg voor integrale informatievoorziening door de 

beleidsmedewerkers van de gemeente, het Open-
baar Ministerie en de politie, enz.

Lessen
Wat leren het onderzoek door het WODC en de hand-
reiking ons nu? Binnen de bestaande wet- regelge-
ving zijn voldoende mogelijkheden om informatie te 
delen. Burgemeesters moeten dan wel die mogelijk-
heden kennen. De politie mag informatie, die nodig 
is in het kader van openbare orde en het invullen 
van de gezagsrol, niet weigeren te verstrekken 
(art.16 Wet op de politiegegevens). Ook het Open-
baar Ministerie kan informatie verstrekken ten 
behoeve van de openbare ordehandhaving en ter 
voorkoming van strafbare feiten. De Aanwijzing Wet 
strafvorderlijke en justitiële gegevens vult het wette-
lijke kader in: als het Openbaar Ministerie de zaak 
strafvorderlijk heeft beoordeeld en meent dat er een 
spoedeisend en zwaarwegend algemeen belang is. 
Ten aanzien van externe partners zoals het Centrum 
voor jeugd en gezin, de jeugdzorg, de kinderbescher-
ming, de schuldhulpverlening en dergelijke, gelden 
specifieke afspraken. Natuurlijk moet een beroeps-
geheim worden gerespecteerd. Maar ook dit recht is 
niet absoluut: een afweging van belangen moet 
plaatsvinden. Proportionaliteit, subsidiariteit en het 
doel, waarvoor de informatie is ingewonnen en 
wordt gevraagd zijn hierbij belangrijke criteria. 
Veel informatie kan binnen de bestaande regelge-
ving worden gedeeld met respect voor ieders positie, 
meer dan nu weleens wordt verondersteld. Overi-
gens geldt ook het omgekeerde dat de burgemeester 
de informatiepositie in eigen huis goed moet organi-
seren. Het is informatie brengen en halen, opdat het 
integraal veiligheidsbeleid zo goed mogelijk tot 
stand kan worden gebracht. 
Dit alles kan alleen succesvol zijn wanneer sprake is 
van onderling vertrouwen tussen de belangrijke 
spelers en partners. Hier ligt wel de grootste taak 
van de burgemeester om in die relaties te investe-
ren, opdat een gemeenschappelijk perspectief 
ontstaat.

Ten slotte 
Wat zal het vervolg zijn? De minister van Veiligheid en 
Justitie heeft inmiddels aan de Kamer gerapporteerd 
over de wijze waarop hij uitvoering heeft gegeven 
aan de motie Kuiken. 
Met de directie van het Nederlands Genootschap zijn 
gesprekken gevoerd over de mogelijkheid om voor 
nieuw benoemde burgemeesters aan het onderwerp 
informatiepositie burgemeester aandacht te besteden.  

Dit artikel poogt de belangstelling bij alle collegae te 
wekken. Verwezen kan worden naar de website van 
het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV) waar veel documentatie is terug te vinden. 
Het zou naast dit alles goed zijn in de vergaderingen 
van de veiligheidsdistricten en regio's aandacht te 
besteden aan het WODC-rapport en de handreiking. <

Mr. Aat B.L. de Jonge,
Burgemeester van Dronten,

Lid Begeleidingscommissie Weten wat er speelt

‘Er kan meer informatie worden gedeeld 
dan soms wordt verondersteld.’
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Als de bladeren bijna allemaal van de bomen zijn gevallen, wordt het weer tijd om aan de Lochem
conferenties te denken. Voor 2015 heeft de Commissie Professionalisering van het NGB weer een mooi en 
actueel thema bedacht: “Van maken naar mogelijk maken”. Het Burgemeestersblad sprak met Ruud van 
Bennekom, die elk jaar de ideeën van de commissie mag vertalen in een concreet conferentieprogramma.

Het is weer Lochemtijd !
Thema 2015: “Van maken naar mogelijk maken”

de Commissie Professionalisering  wil in de 
editie 2015 van de Lochemconferenties zowel 
aandacht besteden aan de decentralisaties 

als aan de overgang van burgerparticipatie naar over-
heidsparticipatie. ‘De gemeenten zullen moeten 
bewijzen dat zij in het sociale domein de eerste over-
heid zijn’, zegt Van Bennekom. ‘Tegelijk is de opgave 
dat het allemaal met minder middelen moet en 
hebben de gemeenten de ambitie dat het anders 
moet. Veel gehoord is dat verkokering weg moet, 

bureaucratie moet verdwijnen en de samenleving 
meer zelf moet oppakken. Voor de inwoners, het 
gemeentebestuur, de ambtelijke organisaties en de 
instellingen die in het werkveld actief zijn, zijn dat 
fundamentele veranderingen. Het credo voor het 
gemeentebestuur is: van maken naar mogelijk 
maken.  Burgerkracht en bestuurskracht zullen hand 
in hand moeten gaan. De gemeentebesturen zullen 
de publieke waarde moeten herdefiniëren willen zij 
voor de lokale gemeenschap de betekenis hebben, 
die iedereen voor ogen heeft. De burgemeester zit 
daarbij op een interessante positie. Daarom bespre-
ken we in Lochem vragen als: Hoe maken we de over-
stap van de overheid die alles maakt, naar een 
gemeentebestuur dat heel veel mogelijk maakt?  
Welke publieke waarde creëert de gemeente nu 
eigenlijk?  Wat is de rol van de burgemeester in het 
sociale domein?’

Zwembad
Ruud van Bennekom heeft inmiddels zestig conferen-
ties meegemaakt: ‘Inderdaad heb ik exact 120 nachten 
in het hotel doorgebracht. Ik ken alle krakende traptre-
den van ’t Hof van Gelre. Elk jaar vragen altijd wel enke-
le burgemeesters hoe we in vredesnaam hier terecht 
zijn gekomen. Dat was in 1982. Voor die tijd werden er 

al burgemeestersconferenties op andere locaties geor-
ganiseerd door het toenmalige Instituut voor Bestuurs-
wetenschappen. Het bestuur van het Genootschap zag 
echter dat deze club steeds meer een eigen koers ging 
bepalen en heeft toen een burgemeesterswerkgroep 
ingesteld om de conferenties meer in eigen beheer te 
organiseren. In die werkgroep zat een burgemeester – 
de naam weet ik helaas niet – die wist van een hotel 
met een binnenzwembad en waarvan de eigenaar het 
eervol vond om de burgemeesters welkom te heten.’

Drukte
Al jaren is de belangstelling om deel te nemen groter 
dan het aantal beschikbare plaatsen. ‘Ook nu verwacht 
ik weer rond de 300 aanmeldingen, terwijl we maxi-
maal 220 burgemeesters kunnen plaatsen.  Wie de 
laatste drie of vier jaar heeft deelgenomen, komt waar-
schijnlijk op de reservelijst.  Zo proberen we de plaat-
sen zo eerlijk mogelijk te verdelen. En vorig jaar heeft 
de commissie daar aan toegevoegd dat we verwachten 
dat iedereen aan alle inhoudelijke onderdelen deel-
neemt. Lukt dat niet, dan verwachten we dat iemand 
zijn plek afstaat aan een burgemeester op de reserve-
lijst. Zo voorkomen we dat de conferenties een duiven-
til van vertrekkende en arriverende deelnemers wordt 
en zijn er geen lege stoelen. Afgelopen jaar kwam dat 
de kwaliteit van de conferenties zeer ten goede.’ <

‘Ik ken alle krakende traptreden van  
’t Hof van Gelre.’
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De burgemeester in decentralisatietijd

dgbK

Gert-Jan Buitendijk

Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Het ambt van burgemeester is de laatste jaren wezenlijk 
veranderd, maar de burgemeesters zelf kijken vol 
vertrouwen naar de toekomst. Dat zijn twee korte conclu-
sies uit het recente onderzoek “Majesteitelijk en magis-
tratelijk” van de Tilburgse School voor Politiek en 
Bestuur. Burgemeesters lijken, alle institutionele turbu-
lentie ten spijt, vrij conservatief in hun verwachtingen. 
Naar binnen toe de onpartijdig voorzitter van gemeente-
raad en college, voor burgers het verbindend symbool, 
burgervader en representant van het gemeentelijk gezag.

Hoe stevig is dat toekomstbeeld? In ieder geval hebben 
burgemeesters de burgers aan hun zijde. Burgers waarde-
ren het stabiele karakter van het ambt. Een kind van 
zeven kan een burgemeester herkennen aan zijn ambts-
keten. Burgemeesters hebben een zeer hoge vertrouwens-
factor en het gezag van het magistrale ambt lijkt wel een 
baken in een zee van gesmolten legitimiteit. Niet voor 
niets is al eerder geconstateerd dat de burgemeester een 
‘sterk merk’ is waar burgers, naast leraren, huisartsen en 
verpleegkundigen het meeste vertrouwen in hebben. 
Waar komt dat vertrouwen vandaan? Het kan natuurlijk 
te maken hebben met de belangrijkste portefeuille die 
de burgemeester bezit, veiligheid en openbare orde. Een 
klassieke overheidstaak die bovendien zeer zichtbaar is. 
Een café dat ‘op last van de burgemeester’ voor drie 

maanden wordt gesloten zal het plakkaat daarover 
opzichtig dragen. Bij rellen, demonstraties en spannin-
gen in wijken is de burgemeester het eenhoofdig orgaan 
dat ruimte geeft èn beperkt – bijgestaan door ‘de sterke 
arm’ natuurlijk. Van al het zichtbare overheidsoptreden 
is het handhaven van de openbare orde het dichtst in de 
buurt gebleven bij de invulling van het ambt honderdvijf-
tig jaar geleden in de nachtwakerstaat. 

Het enigszins gestileerde beeld hierboven gaat met de 
drie decentralisaties in het sociale domein veranderen. 
Twee notities daarbij. De verzorgingstaat transformeert, 
zo is de stelling, in een doe-democratie of een participa-
tiesamenleving. Keukentafelgesprekken, burgers active-
ren, rechten toekennen of afnemen en dergelijke, dat 
doen de ambtenaren natuurlijk. En politiek zijn de 
wethouders primair verantwoordelijk. Maar wat doen 
burgers die de participatieladder op hun hoofd krijgen? 
Burgers die zich gekrenkt voelen in hun behandeling, om 
heroverweging verzoeken of gewoon in blinde paniek 
zijn? Die zullen vaker uitkomen bij hun burgervader. 
Burgemeesters mogen verwachten dat zij vanaf 2015 
meer tijd kwijt zijn aan hun ombudsfunctie. Vaker dan 
nu zullen zij de verhalen van vastgelopen burgers aanho-
ren en toetsen aan ethische- en bestuurlijke normen. 

Ook zal de burgemeester vaker kunnen worden aange-
sproken in zijn rol als crisisbeheerser. Incidenten in de 
zorg of sociale zekerheid doen zich nu al voor en dat zal 
niet veranderen. En wat als mensen zich of hun omgeving 
geweld aandoen, omdat ze geen uitweg meer zien? Wie 
acteert dan en wanneer? Bij verschillende gelegenheden 
heb ik daar zelf al aandacht voor gevraagd. In de laatste 
bestuurlijke regietafel, waar de bij decentralisatie betrok-
ken bewindslieden overleggen met lokale bestuurders en 
de VNG over de voortgang van de decentralisaties, 
hebben we dit thema ook aangesneden. Ferd Crone gaf 
zijn beeld over hoe in geval van incidenten de escalatie-
stappen in de omgeving van Leeuwarden worden doorlo-
pen. De vraag wanneer de wethouder nog aan zet is en 
wanneer de burgemeester in het spel komt, was een preg-
nante. Zo ook de vraag wanneer wordt opgeschaald naar 
de regio volgens de bekende GRIP-methodiek. Laat staan 
wat je doet met de potentiële aandacht van rijkszijde. Dat 
doordenken en ermee oefenen, lijkt mij echt belangrijk.

Voor zover ik burgemeesters ken zullen ze dat zeker 
gaan doen. 
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Wie denkt dat kinderen na 1  januari 
aanstaande geen slachtoffer meer 
worden van  vechtscheidingen, 
 mishandeling of psychisch 
 gestoorde ouders gaat  bedrogen uit-

komen. Ook zullen jongeren met drank en drugs  blijven 
experimenteren, met soms excessief gedrag en erger tot 
gevolg. Het feit dat gemeenten met ingang van 2015 ver-

antwoordelijk zijn voor de jeugdzorg maakt het mogelijk 
om de problemen dichter bij de bron aan te pakken, maar 
geeft geen garantie op een honderd  procent veilige maat-

schappij. ‘De overheid is niet per definitie verantwoor-
delijk voor het beperken of voorkomen van risico’s. Het 
is een principiële collectieve keuze om te bepalen welke 
 risico’s wij met gemeenschapsgeld  willen beheersen,’ 
zegt Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen. Op verzoek van de 
Wethoudersvereniging begeleidt hij vanuit zijn onder-
zoeksgroep Crisislab workshops over het omgaan met 
risico-regelreflex in het domein van de  jeugdzorg.

 De politiek en de media zitten er meteen bovenop 
als er incidenten zijn in verband met jeugdzorg. ‘Be-
grijpelijk,’ zegt Corrie Noom, voormalig wethouder in 
Zaanstad. ‘Het gaat om de bescherming van een kwets-
bare groep kinderen. De gruwelijke dood van Savanna 
en de broertjes uit Zeist liggen menigeen nog vers in het 
geheugen. Juist op zo’n moment sta je als wethouder on-
der enorme druk om direct te reageren met maatregelen, 
want dit mag nooit meer gebeuren! Maar zijn het wel de 
goede maatregelen? Zijn deze wel in proportie? Is het 
wel uitvoerbaar?’

‘Veel bestuurders en politici hebben nog nooit echt 
nagedacht over deze risico-regelreflex,’ merkt Helsloot 
op. ‘Een gemiddelde wethouder laat zich bij incidenten 
adviseren door professionals uit de sector. Veelal komen 
die met een eenzijdig op meer veiligheid gericht advies. 
Maar elke veiligheidsmaatregel brengt kosten met zich 
mee en leidt helaas vaak tot meer bureaucratie in het 
werk van jeugdzorgmedewerkers. Tijd die ook besteed 
kan worden aan de directe zorg voor kinderen. Je hebt als 

PROGRAMMA R&V BIEDT WETHOUDERS JEUGDZORG HANDREIKING 

JEUGDZORG ZONDER 
RISICO-REGELREFLEX 

Hoe te voorkomen dat de inrichting van de jeugdzorg 
wordt gedicteerd door spraakmakende incidenten? Met zijn 
 onderzoeksgroep Crisislab adviseert hoogleraar Ira Helsloot 
wethouders voor hun komende zware taak.  Bestuurskundige 
Margo Trappenburg schrijft momenteel over dezelfde materie 
een  handreiking. Dit alles in het kader van het BZK-program-
ma  Risico & Verantwoordelijkheden, dat op 22 januari wordt 
 afgesloten met de conferentie Besturen met risico’s.

‘Een wethouder heeft de mogelijkheid om voor 
hetzelfde geld meer kinderen te helpen’

Jeugdzorg per 1 januari 2015
Gemeenten zijn nu alleen verantwoordelijk voor jeugdgezondheidszorg 

en preventie. Per 1 januari 2015 komen daar taken bij op het gebied van 

gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming (voogdij, gezinsvoogdij), jeugd

reclassering, jeugdgeestelijke gezondheidszorg en hulp voor jeugdige 

licht verstandelijk gehandicapten. Dit wordt integraal gefinancierd vanuit 

het Gemeentefonds. Met de overheveling van de verantwoordelijkheid 

hoopt de politiek dat er ook een meer integrale aanpak mogelijk is. De 

stelselwijziging moet problemen als regeldruk, bureaucratie, aanbod

gericht werken en de inzet van gespecialiseerde zorg verminderen.

Ingezonden mededeling
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wethouder een bestuurlijke mogelijkheid om voor 
hetzelfde geld meer kinderen te helpen.’

VOORAF TRANSPARANT ZIJN
Ga je twee kinderen héél zorgvuldig beschermen of 
voor tien goed zorgen, zonder alle bureaucratische 
 toestanden en in het vertrouwen dat professionals 
hun werk goed doen?, is de vraag die Helsloot zich 
stelt. ‘Ja, theoretisch is het risico op incidenten bij 
die tien groter. Maar iemand moet de afweging ma-
ken tussen veiligheid en zorg. Praat erover met je 
coalitiepartners en de gemeenteraad. Als je vooraf 
transparant bent, kun je het achteraf uitleggen.’ 

Dat vergt wel enige ‘regentenmoed’, vult 
 Helsloot aan. Iets dat hij bewonderde in minister 
Donner toen deze aan de Tweede Kamer  uitlegde dat 
hij, hoewel dat een tbs’er op verlof een  misdaad had 
gepleegd, de verloven niet ging intrekken.  ‘Donner 
legde de Kamer uit dat we met z’n allen  gekozen 
hebben voor een systeem van re- integratie en dat 
het in 99,9 procent ook goed ging. In 0,1  procent 
van de gevallen gaat het mis. “Zolang we voor dit 
systeem staan moeten we accepteren dat er inciden-
ten voorkomen,” zei Donner terecht.’

Ook in de jeugdzorg heeft men al wel geleerd 
even  pas op de plaats te maken bij een incident. 
‘Bij de  broertjes uit Zeist reageerden politici en 
 bestuurders al heel anders dan bij het Maasmeisje,’ 
zegt Noom. ‘Men  betuigde medeleven, maar er is 
niet meteen  geroepen dat er maatregelen genomen 
moesten worden.’ De  burgemeester van Haaksber-
gen kreeg het echter na het recente drama met de 
monstertruck zwaar. Hoe kwam dat? Helsloot: ‘Hij 
had door het verlenen van een vergunning sym-
bolisch aangegeven dat het veilig was. Dan kun je 
 achteraf niet zeggen dat je het niet hebt geweten.’

Helsloot grossiert in cases waarin het omgaan 
met de risico-regelreflex aan de orde is. Voor het pro-
gramma R&V beschrijft hij er dertig in het rapport 
De risicoregelreflex gedefinieerd en geïllustreerd. Daaruit 
blijkt dat de reflex zich in alle lagen van politiek en 
bestuur voordoet. Zijn de leden van de Tweede Ka-
mer zich voldoende bewust van hun nieuwe rol na 
de decentralisatie van de jeugdzorg? ‘Nee,’ antwoor-
den Noom en Helsloot volmondig. Helsloot: ‘Zij 
moeten hun politieke verantwoordelijkheid voor dit 
dossier loslaten, maar vragen nu al aan  gemeenten 
om garanties te geven ten aanzien van de levering 
van zorg en het voorkomen van  incidenten. Dat kan 
helemaal niet en dat draagt bepaald niet bij aan het 
beheersen van de risico-regelreflex!’

Noom hoopt dat landelijke politici, hoewel dat 
de context zich leent voor emotionele reacties, zich 
 terughoudend zullen opstellen. ‘Gemeenten staan 
heus open voor overleg, maar laat het initiatief aan 
de lokale  politici en bestuurders.’ • HH

Hoe help je organisaties de focus te houden op  bestuurlijke 
 proportionaliteit in reacties bij  fysieke risico’s en  incidenten in de 
 jeugdzorg? Met deze  aanvullende  opdracht ging het  interdepartementale 
programma Risico &  Verantwoordelijkheden in 2013 aan het werk bij 
het ministerie van BZK. Aanvullend,  omdat tot dan toe de blik vooral 
gericht was op de fysieke domeinen.  Begin 2015  verwacht directeur- 
generaal  Gert-Jan Buitendijk dat er een  kabinetsstandpunt ligt dat als 
 handelingsperspectief dient voor  bestuurders op zowel  landelijk als de-
centraal  niveau met een breed spectrum van  domeinen. In  februari 2015 
stopt het programma R&V en draagt men het  gedachtegoed over aan de 
 beroepsverenigingen en de koepels. 

  ‘Het thema incidenten in de jeugdzorg wordt op dit moment op alle 
niveaus besproken,’ zegt Buitendijk. ‘Half oktober nog zaten  minister Plas-
terk, staatssecretaris Van Rijn en staatssecretaris  Klijnsma met bestuur-
ders van de VNG om de tafel om over bestuurlijke  risico’s te praten. Zij 
constateerden dat alleen praten eigenlijk niet voldoende is. In “hardere” 
sectoren is het normaal om rampenoefeningen te doen. Waarom niet in 
het sociale domein? Oefen met elkaar, als zich dan een incident voordoet is 
duidelijk wie op zo’n moment wat moet doen.’

Met de VNG, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de 
Wethoudersvereniging overlegt hij deze weken hoe het gedachtegoed dat 
het programma R&V in het afgelopen jaar ontwikkelde, goed kan landen. 
Op diverse plaatsen vinden al workshops plaats en worden gesprekken 
gevoerd met gemeenteraden over casuïstiek en de risico-regelreflex. ‘Het 
is belangrijk met elkaar hierover te praten en ook uit te schrijven wie wat 
doet. Maar je moet het ook weer niet dichtregelen,’ waarschuwt hij. ‘Een 
incident gaat nooit zoals je het vooraf bedacht of geoefend hebt.’

De ministeries in Den Haag krijgen na 1 januari een andere rol in de 
zorg voor de jeugd. Het primaat komt bij de lokale overheid. ‘Maar het is 
wel de verantwoordelijkheid van het Rijk dat het stelsel ook na die datum 
blijft werken en dat de mensen daarbinnen hun rol goed vervullen,’ licht 
Buitendijk toe. ‘Ik vertrouw erop dat we in staat zijn onze rol daartoe te be-
perken. Ik weet dat bewindspersonen zich realiseren dat het ook van hen 
afhangt dat de decentralisaties een succes worden.’

Als DG maakt hij zich wel enige zorgen over het feit dat  gemeenten 
nog enorm druk zijn met de implementatie van de stelselwijziging. ‘Het 
is zaak achter de pijlers van het stelsel te kijken. Het is daarom dat ik me 
hard maak voor het doen van oefeningen. Met  “droogzwemmen” kom je 
veel van elkaar te weten.’ • HH

DG BZK GERT-JAN BUITENDIJK: 

‘JE MOET HET NIET 
DICHTREGELEN’
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MARGO TRAPPENBURG SCHRIJFT ‘DENKDOCUMENT’ VOOR GEMEENTEN

DE TRAGIEK VAN DE 
JEUGDSECTOR DOORBROKEN

‘De jeugdzorg komt regelmatig in 
beeld met horrorverhalen, maar 
we vergeten dat het met 95 procent 
van de Nederlandse jeugd goed 
gaat en dat zij alleen de probleem-

gevallen zien,’ zegt Margo Trappenburg, hoofddocent 
bij   Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Univer-
siteit Utrecht en bijzonder hoogleraar Grondslagen van 
het  maatschappelijk werk. Ze schrijft op verzoek van het 
programma R&V een ‘denkdocument’ voor gemeenten. 
‘Voor je bestuurlijk met een nieuwe sector aan de slag 
gaat, is het goed te weten waar deze vandaan komt. De 
decentralisatie biedt gemeenten een kans de tragiek van 
de sector te doorbreken.’

 De jeugdzorg in Nederland is sterk gericht op 
 ‘uitzichtloze gevallen’. Trappenburg: ‘Misschien moet 
je minder aparte jeugdzorginstanties willen. Dan 
 integreer je die functie in scholen, bij sportclubs en 
 andere  plaatsen waar jongeren bij elkaar komen. Als 
je onderzoek doet, benader alle kinderen en niet alleen 

“probleemkinderen”. Zo kunnen we problemen in een 
vroeg stadium signaleren. Dat vergroot weer het aantal 
succeservaringen voor jeugdhulpverleners en zal het 
imago van de jeugdzorg verbeteren.’ 

‘Waak wel voor een te grote problematisering of 
medicalisering van de alledaagse zorg voor de reguliere 
jeugd,’ waarschuwt ze. ‘Niet iedereen is blij met de vra-
genlijsten die de GGD aan alle ouders voorlegt die hun 
baby komen laten inenten tegen DKTP of de enquêtes die 
middelbare scholieren moeten invullen om te kijken of 
ze problemen hebben thuis.’

DE-PROFESSIONALISERING
De Nederlandse jeugdzorg wil wetenschappelijk 
 bewezen methoden toepassen in een veld waar dat 
vrijwel onmogelijk is. ‘Het klinkt sympathiek,’ zegt 
Trappenburg, ‘maar het heeft ertoe geleid dat op een 
multi-probleemgezin soms wel acht verschillende hulp-
verleners zitten. Bij de decentralisaties wordt veel heil 
verwacht van het inzetten van niet-professionals: buren, 
familie, vrienden en kennissen.’ De-professionalisering 
dus. Ze noemt de Eigen Kracht-conferenties een veel-
belovende aanpak. ‘Als mensen tenminste over een goed 
sociaal netwerk beschikken.’ 

Het werken met wijkteams en jeugdteams is ook een 
vorm van de-professionalisering, betoogt Trappenburg 
in een handreiking die ze voor wethouders jeugdzorg 
schrijft. ‘Van deze teams wordt verwacht dat ze pro-
actief te werk te gaan en ook buiten de kaders van hun 
eigen werkterrein durven denken. Dat kan tot creatieve 

Het programma R&V heeft dialogen georganiseerd in de 

 gemeenteraden van Zaanstad en Zoetermeer.  Raadsleden 

 herkenden de valkuil van de risicoregelreflex en toonden  begrip 

voor de bestuurlijke dilemma’s na een  incident. Daarnaast 

heeft het programma in september en  oktober drie workshops 

 georganiseerd voor de Wethouders vereniging,  geleid door Ira 

 Helsloot en Margo Trappenburg. Henk  Vreeswijk,   wethouder in 

 Scherpenzeel en deelnemer aan een van deze workshops, blikt 

terug.

‘Wij hebben per 1 januari 80 tot 90 procent van alle zaken  formeel 

goed geregeld,’ zegt Vreeswijk. ‘Sommige dingen kan ik op dit mo

ment echt niet weten. Dus als een kind of jongere in de problemen 

raakt, omdat ik dat gemist of niet goed geregeld heb, dan zal ik dat 

aan de raad uitleggen en indien nodig maatregelen treffen en dat 

later aan de gemeenteraad uitleggen. Ik vind dat iedereen recht op 

zorg heeft. Tegelijkertijd zal ik vertellen dat we niet alle problemen 

voor kunnen zijn. De workshop die ik eind september volgde heeft 

me wat dat betreft wel aan het denken gezet.’

WORKSHOPS DRAGEN BIJ AAN
BEWUSTWORDINGSPROCES

AGENDA
Op 7 november is een discussieversie van de Handreiking wethouders 

 omgaan met fysieke risico’s en incidenten in de jeugdzorg besproken tijdens 

een  bijeenkomst van de G32. De definitieve versie wordt gepresenteerd op 

22  januari 2015 tijdens de conferentie Besturen met risico’s in Utrecht. Op die 

dag worden de inzichten van het programma R&V getoetst aan de  bestuurlijke 

praktijk. Ook verschijnt dan een laatste serie publicaties en handreikingen.

Ingezonden mededeling
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Met nog tien wethouders uit het hele land onderzocht Vreeswijk 

die middag de mogelijke risico’s die op hun pad komen en de 

wijze waarop je daar als wethouder mee om kunt gaan. ‘De casus 

waarbij de ziekte van een kind geweten werd aan de plaats van 

het schoolgebouw onder een hoogspanningsmast, is me erg bij 

gebleven. Ondanks de grote druk die je ervaart van de media en 

de gemeenteraad moet je toch vasthouden aan de gekozen lijn. 

Het feit dat één kind ziek wordt, is geen reden om meteen de 

school te sluiten!’ 

Bij calamiteiten hanteert hij voor zichzelf een duidelijke 

 strategie. ‘Belangrijk is medeleven te tonen met het  slachtoffer en 

diens familie, vervolgens neem ik de tijd om te  onderzoeken hoe 

iets zover is gekomen en pas na een zorgvuldige  risicoinschatting  

neem ik eventueel maatregelen. Maar zonder alles dicht te 

regelen.’ Valkuil voor veel bestuurders is de wens ‘daadkrachtig 

op te treden’ bij calamiteiten, juist dan is het zaak rust te bewaren. 

Natuurlijk zijn wethouders over het algemeen bekend met het 

fenomeen risicoregelreflex. ‘Maar die middag moest menig 

deelnemer langzaam inzien dat hij ondertussen de hele boel 

aan het dichtregelen was. Er werd een bewustwordingsproces 

in gang gezet. Vooral bij net aangetreden wethouders, die zijn 

nog behoorlijk onzeker. Maar ook bij mij hoor, terwijl ik toch al 

dik twaalf jaar ervaring heb als wethouder.’ Eigenlijk zouden 

alle wethouders deze workshop moeten bijwonen. ‘Dat is 

verrijking voor jezelf én voor de gemeente die je bestuurt.’ 

Meer lezen? Kijk op www.pm.nl/dossiers/risico

 oplossingen leiden. Als je met elkaar tot de conclusie 
komt dat de financiële situatie van een gezin het onder-
liggende probleem van de totale problematiek is, kan het 
kwijtschelden van schulden effectief zijn. Bedenk alleen 
wel dat je het ook aan andere burgers moet uitleggen. 
Creatieve oplossingen kunnen ook gezien worden als 
 beloning voor wangedrag.’

 De jeugdzorg staat bekend als een sector met 
veel  regels, toezicht en protocollen. Een gevolg van 
 schrijnende incidenten die niet alleen door de politiek, 
maar ook door de sector zelf werden aangegrepen om 
van te leren en er zo voor te zorgen dat het niet meer 
kon  gebeuren. ‘Ook in de toekomst zullen zich inciden-
ten blijven voordoen. Dan is het de vraag hoe een ge-
meente voorkomt dat ze in een risico-regelreflex schiet 
en de jeugdzorginstellingen ervan kan overtuigen dit 
ook niet te doen,’ aldus Trappenburg. ‘Samen moeten ze 
keuzes maken. Investeren we in  veiligheid of meer tijd 

voor de cliënt? Denk met elkaar van tevoren goed door 
welke  risico’s je hierbij wel en niet acceptabel vindt en 
hoe je bij incidenten communiceert. Over het laatste is 
de  afgelopen jaren al het nodige denkwerk verricht.’ • HH

Handreikingen bij incidenten
1. Toon na een incident empathie met slachtoffers en betrokkenen. 

Burgers verwachten dat de overheid medeleven toont.
2. Vertaal medeleven niet naar de aankondiging van veranderingen in 

beleid, regels of protocollen. 
3. Zoek uit wat er gebeurd is, maar doe dit niet om hoe dan ook 

 veranderingen door te voeren. Leren leidt tot administreren.
4. Betrek burgers bij de afwegingen die gemeenten en 

 jeugdzorginstellingen maken. Zij zijn goed in staat risico’s af te wegen.
5. Ga een dialoog aan met de gemeenteraad over de onvermijdelijke 

risico’s in de sector.

Bron: Remedies voor de risico-regelreflex in de Jeugdzorg (Margo Trappenburg)

Zo’n vijfhonderd mensen vormden in Rotterdam een herdenkingsstoet voor het vermoorde twaalfjarige meisje Gessica. Familieleden 
toonden haar portret. Aanvankelijk was ze bekend als het Maasmeisje, omdat haar lichaam in de Maas was gevonden. 
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burgemeestersblad    75  201420

Burgemeesters, CdK’s en voorzitters van waterschappen kunnen vanaf 1 januari 2015 het Steunpunt 
IPA (Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers) raadplegen voor kennis en advies op het gebied 
van integriteitsonderzoek. Dit stelt deze autoriteiten in staat om de uitvoering van een dergelijk onder-
zoek in juiste banen te leiden. Het Genootschap ging in gesprek met Marijn Zweegers, hoofd Bureau 
Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS), over het belang van integriteit en de ondersteuning 
door het Steunpunt. 

Integriteit op de kaart
Steunpunt IPA per 1 januari 2015

Wat moet de burgemeester met integriteit? 
Zweegers: ‘Ik zie verschillende taken voor 
burgemeesters, zoals bevorderen van de 

kennis en aandacht voor integriteit, het stimuleren 
van goed bestuur, en het formeel en procedureel 
borgen van integriteit. Dit vereist dat burgemeesters 
het evenwicht vinden tussen regels en bewustwor-
ding, en zorgvuldig omgaan met incidenten en even-
tuele integriteitsonderzoeken.’ Dit sluit aan bij de rol 
die de burgemeester van oudsher op zich neemt. De 
burgemeester bewaakt de kwaliteit van het openbaar 
bestuur. Aangezien integriteit een kernwaarde en een 
element van de kwaliteit van de overheid is, had een 
burgemeester al impliciet een rol op het gebied van 
de bestuurlijke integriteit. Met een wetsvoorstel dat 
op dit moment in de Eerste Kamer ligt (EK, 33 691, nr. 
A), zullen burgemeesters formeel worden belast met 
“het bevorderen van de bestuurlijke integriteit” in de 
gemeente. Wethouders, raadsleden, fracties en 
partijen zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk 
voor de integriteit van hun optreden. Maar, wanneer 
deze politieke ambtsdragers op dat vlak in de fout 
gaan, komt de burgemeester om de hoek kijken. 

Moreel leiderschap
Deze 'nieuwe’ rol hoeft geen beperking in de hande-
lingsruimte van de burgemeester te betekenen. Zijn 
formele positie is nauwelijks aangepast, anders dan 
dat er nu een wettelijke verantwoordelijkheid is voor 
integriteitszorg. Hoe dit wordt vormgegeven, is echter 
voor een groot deel aan de burgemeester zelf: ‘Ook in 
de nieuwe situatie bepalen de lokale context en 
eigen creativiteit nog steeds de feitelijke handelings-

ruimte van de burgemeester. Dit betekent dat met 
een zekere mate van vrijheid inhoud kan worden 
geven aan de vele rollen die hij speelt.’ Het persoon-
lijk stempel dat een burgemeester op zijn werk kan 
drukken, is dus zeer groot. De eigen rolopvatting en 
de eigen aanpak die een burgemeester kiest in de 
verhoudingen met wethouders en raad, bepalen in 
sterke mate zijn functioneren. Dit betekent ook dat 
de persoonlijkheid van een burgemeester, die zich 
onder meer uit in een persoonlijke stijl van het 
omgaan met morele vraagstukken, een belangrijke rol 
speelt in zijn functie-uitoefening. Wanneer een burge-
meester wordt gezien als ‘moreel leider’, wordt nog 
meer voelbaar hoe belangrijk de invloed van de 
persoonlijkheid is. 

Integriteit duurzaam borgen
Met het wetsvoorstel krijgt de burgemeester een blij-
vende rol met betrekking tot het integriteitsbeleid 
voor politieke ambtsdragers. Hiermee bestaat het 
risico dat de burgemeester de enige wordt die zich 
om integriteit bekommert, terwijl het om een blijven-
de, gezamenlijke inspanning gaat. De eerste 
opdracht is het nagaan wat de stand van zaken is. 
Wat is er tot nu toe aan integriteitsbeleid gedaan? 
Aan de hand daarvan kan de burgemeester een 
meerjarig beleidsplan maken. De grootste succesfac-
tor hierbij is het aanstellen van een integriteitsfuncti-
onaris, zo blijkt uit onderzoek. Deze functie kennen 
we al in de sfeer van het ambtelijke integriteitsbe-
leid, maar deze kan ook voor het bestuurlijke integri-
teitsbeleid een waardevolle ondersteuning zijn. Een 
integriteitsfunctionaris is als een soort spin in het 
web, die zorgt voor de afstemming, coördinatie en 
samenhang van alle inspanningen. ‘Zonder zulke 
coördinatie kan er integriteitsvermoeidheid optre-
den’, legt Zweegers uit. ‘Dan blijft het bij eenmalige, 
onsamenhangende acties, en roept het onderwerp 
op gegeven moment alleen maar weerstand op. De 

‘Zonder coördinatie kan er integriteits- 
vermoeidheid optreden.’
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kunst is om een evenwichtig beleid te ontwikkelen, 
waarin alle spelers, initiatieven en procedures goed 
op elkaar ingrijpen.’ 

Bevorderen kennis en aandacht
Burgemeesters kunnen op verschillende manieren 
met integriteit aan de slag. Zo is een risicoanalyse 
een goede stap om inzicht te krijgen in de gaten en 
valkuilen waar het mis kan gaan. Er zijn bovendien 
verschillende momenten waarop gewerkt kan worden 
aan bewustwording van integriteit. Het zou mooi zijn 
om bij al deze bevorderingsmomenten zoveel moge-
lijk aan te sluiten bij de reguliere overlegstructuren 
en afstemmingsmomenten. Dan wordt het niet een 
verplicht agendapunt op de (bestuurlijke) agenda, 
maar een proactief instrument om integriteitscasus-
sen te bespreken, en de morele kwaliteit van het 
openbaar bestuur te vergroten. Al met al een flinke 
klus, erkent Zweegers: ‘Werken aan integriteit kent 
allerlei verschillende kanten, van het formuleren van 
een gedeelde visie op het onderwerp en het bespre-
ken daarvan, tot het zorgvuldig omgaan met inciden-
ten en vermoedens van misstanden. Daarom heeft 
BIOS een integriteitsinfrastructuur ontwikkeld. Dit 
maakt het mogelijk om al die aspecten in het oog te 
houden.’

Vinden van balans
Het is aan de burgemeester om bij alle integriteitsini-
tiatieven de balans te vinden tussen regels en 
bewustwording. Opnieuw blijkt uit onderzoek dat je 
ze allebei nodig hebt. Zonder duidelijke, vastgelegde 
kaders en procedures kom je nooit tot een integer 
bestuur. Maar alleen maar focussen op die regels 
zorgt voor verstarring. Daarom is het ook belangrijk 
om aandacht te hebben voor bewustwording, voor 
ieders eigen verantwoordelijkheid. Het is echter de 
trend om die bewustwordingskant overmatig te bena-
drukken: ‘Dan kom je op begrippen als gezamenlijke 
dialoog, het goede gesprek en werken aan de cultuur. 
Allemaal belangrijk, maar het is lang niet voldoende. 
Ik zie bovendien dat ze meestal holle frasen blijven. 
Neem bijvoorbeeld een begrip als cultuur, dat te pas 
en te onpas voor allerlei problemen wordt gebruikt.  
Ik zie dit in veel artikelen, interviews en discussies 
terugkomen. Het lijkt de alfa en omega van integri-
teitsbeleid te worden, probleem én oplossing van 
alles. Zonder heldere operationalisering van zo’n 

begrip blijft het een holle beleidsfrase. Dan is werken 
aan cultuurverbetering alleen maar tijdsverspilling.’

Trends en ontwikkelingen
De samenleving verandert en daarmee veranderen 
ook de ideeën over wat integriteit is en de eisen die 
aan de integriteit van het openbaar bestuur worden 
gesteld. Naast de al bestaande aandachtspunten 
voor een burgemeester ten aanzien van het integri-
teitsbeleid kent het openbaar bestuur een aantal 
reële, nieuwe risico’s. Het recente rapport van 
Andersson Elffers Felix (AEF) toont nog maar weer 
eens aan dat burgemeesters de actuele ontwikkelin-

De kunst is om een evenwichtig beleid te ontwikkelen.
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gen in de gaten moeten houden. Denk aan ontwikke-
lingen als de publiek-private samenwerking, HNW 
(Het Nieuwe Werken); flexibilisering van de arbeids-
markt, normalisering van de ambtelijke status, nieu-
we informatietechnologieën, en natuurlijk de decen-
tralisaties. Zweegers: ‘Het openbaar bestuur opereert 
in een glazen huis en is kwetsbaar. En de media zijn 
gespitst op het ontdekken van schendingen en inci-
denten, maar hebben minder tijd en capaciteit om 
goed uit te zoeken hoe het zit. Daarbij laat het publie-
ke debat weinig ruimte voor nuance. Burgers worden 
steeds mondiger: transparantie en verantwoording 
zijn gemakkelijker af te dwingen en het en het 
(anoniem) melden van integriteitsschendingen wordt 
laagdrempeliger. Raadsleden, wethouders en 
bestuurders moeten zich hiervan bewust zijn en zich 
hierop voorbereiden.’

Zorgvuldig omgaan met incidenten
Bij integriteit staat preventie voorop. Wie integriteit 
stevig verankerd heeft in duurzaam beleid, kan veel 
problemen voorkomen. Bovendien toont het burgers 
dat integriteit serieus genomen wordt. Desondanks 
kun je niet alles uitsluiten. De vraag is niet of er eens 
iets mis gaat, maar wanneer. Daarom is het belangrijk 
om goed voorbereid te zijn op incidenten. Burge-
meesters hebben met de aankomende wetswijziging 
een centrale rol bij het handhaven van het integri-
teitsbeleid, als er sprake is van een vermoedelijke 
integriteitsschending van een politieke ambtsdrager. 
De meest voorkomende integriteitsschendingen 
hebben betrekking op belangenverstrengeling, hand-
having van regels en financiële misstanden zoals 
fraude, declaraties en omkoping. De burgemeester 
moet zulke meldingen oppakken en behandelen. Dit 
betekent ook dat hij een eventueel integriteitsonder-
zoek moet organiseren. Zulke onderzoeken zijn altijd 

heikele kwesties, in een complexe, vaak politieke 
situatie: ‘En de meeste burgemeesters zullen dit maar 
een enkele maal in hun carrière tegenkomen, terwijl 
een adequate aanpak ervan cruciaal is. Daarom biedt 
het BIOS vanaf 1 januari ondersteuning bij dergelijke 
situaties. Deze expertise wordt dan gebundeld in het 
Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdra-
gers.’

Het Steunpunt zal alleen toegankelijk zijn voor burge-
meesters, CdK’s en voorzitters van waterschappen, en 
geeft advies over vragen als: Hoe pak ik een zaak 
aan? Is een onderzoek nodig? Wat is de onderzoeks-
vraag precies? Hoe verloopt een onderzoek? Wie kan 
het onderzoek verrichten? Hoe behoud ik als 
opdrachtgever de regie ten opzichte van het onder-
zoeksbureau? En tot slot: hoe rond ik een onderzoek 
op ordentelijk wijze af, waarbij de bevoegde organen 
hun rol kunnen spelen? Zweegers: ‘Voor alle duide-
lijkheid: het Steunpunt doet zelf geen onderzoek, en 
komt pas in actie op verzoek van een burgemeester. 
De regie en verantwoordelijkheid blijven altijd bij de 
burgemeester liggen. Het steunpunt is vertrouwelijk 
te benaderen, adviseert oplossingsgericht, is er 
alleen voor de beslissers en adviseert niet aan 
derden. Het geeft een niet-bindend, maar gezagheb-
bend advies. Deze rolvastheid is volgens mij cruciaal 
voor de geloofwaardigheid en bruikbaarheid van het 
Steunpunt.’

Waken over publiek vertrouwen
Zonder een integer openbaar bestuur verdwijnt het 
vertrouwen van burgers, en loopt de democratie een 
groot risico. Dat was de boodschap van Ien Dales, al 
in 1992, en die boodschap staat nog steeds, aldus 
het hoofd van BIOS: ‘We zien dat burgemeesters dit 
beseffen, en de handschoen op willen pakken. Het is 
een lastige klus om integriteit te bewaken. Aan burge-
meesters in Nederland wil ik graag meegeven: dit 
hoeft u niet alleen te doen. In uw eigen organisatie 
kunt u de taken verdelen. De vertrouwenspersoon, 
integriteitsfunctionaris, de griffier en de gemeentese-
cretaris, allemaal spelen ze een rol. Vanuit BIOS en 
het Steunpunt proberen we hier bij te ondersteunen. 
Zo kunnen we samen werken aan de integriteit van 
het openbaar bestuur.’ <

Anouck Haverhoek, NGB

‘Bij integriteit staat preventie voorop.’

steunpunt Integriteitsonderzoek  
Politieke ambtsdragers bij incidenten
Vanaf 1 januari 2015 kunnen burgemeesters, CdK’s en voorzitters van 
waterschappen het steunpunt raadplegen voor kennis en advies. dit 
stelt deze autoriteiten in staat om de uitvoering van een onderzoek 
in juiste banen te leiden. Het steunpunt doet zelf geen onderzoek. 
bestuurlijke organisaties blijven zelf verantwoordelijk voor het 
verloop van onderzoeken. 
Vanaf 1 januari 2015: telefoon: 070 376 59 50
www.integriteitoverheid.nl
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bijdragen van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en Deloitte.

Publicatie: ‘De aanstellings-
wijze gewogen’
Het rapport ‘De aanstellingswijze gewo-
gen’ van de Tilburg University in opdracht 
van het Nederlands Genootschap van 
Burgemeesters verschijnt in januari 2015. 
Dit rapport gaat in op de voor- en nadelen 
van de verschillende aanstellingswijzen, 
bezien vanuit de waarden van lokaal 
bestuur. Hoe ziet het lokaal bestuur er uit 
met een direct of indirect gekozen burge-
meester? 
De publicatie is verkrijgbaar via het secre-
tariaat van het NGB.
(info@burgemeesters.nl)

Toekomstige burgemeesters-
vacatures en herindelingen
De website van de Rijksoverheid biedt 
periodiek een overzicht van toekomstige 
burgemeestersvacatures. In december 
staan daar de volgende vacatures aange-
kondigd:
Borger-Odoorn (26.000 inw.), Midden-
Drenthe (33.000 inw.), Noordenveld 
(31.000 inw.), Noord-Beveland (7.500 

inw.), Maassluis (32.000 inw.) en Lansin-
gerland (57.000 inw.). 
Daarnaast zijn er per 1 januari 2015 de 
volgende heringedeelde gemeenten: 
Alkmaar, Krimpenerwaard, Nissewaard, 
Oss en ’s-Hertogenbosch.

Opleidingengids 2015
U heeft de opleidingengids 2015 ontvan-
gen. Het Nederlands Genootschap van 
Burgemeesters heeft weer interessante en 
actuele opleidingen geselecteerd. U kunt 
zich tot 31 januari 2015 inschrijven via: 
www.burgemeesters.nl/opleidingen2015.

Verschenen 
Handboek Veiligheid: De Burgemeester
De burgemeester is de belangrijkste 
functie binnen het lokaal bestuur in 
Nederland. De burgemeester vormt het 
gezicht van de gemeente. In dit hand-
boek brengen we inzichten over de 
positie, rol en functioneren van de 
burgemeester in Nederland bij elkaar. 
Het handboek biedt een overzicht van 
de stand van wetenschappelijke en 
praktijkgerichte kennis met betrekking 
tot de positie, rol en functioneren van 
de burgemeester. Het gaat daarbij niet 
alleen om de wetgeving en het recht 
met betrekking tot burgemeesters, maar 
vooral ook om beelden van en inzichten 
in de praktijk van de Nederlandse 
burgemeesters.
Met een bijdrage van o.a. Ruud van 
Bennekom en mr. drs. Wouter Jong 
(NGB).

Prof. mr. dr. Erwin Muller ‘Handboeken 
Veiligheid, de Burgemeester’
Uitgeverij Kluwer, 2014, 488 p. 
ISBN 978 90 1312 623 5
€ 65,00
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ISBN 9789012394239

www.sdu.nl/dedynamischegemeente

19,95 
EXCLUSIEF   BTW

De Dynamische Gemeente gaat over dynamiek in de gemeentelijke organisatie. 

Beweging die nodig is om al die turbulentie die van buitenaf op uw gemeente 

afkomt, goed tegemoet te kunnen treden.

Het boek gaat over de lastige vraag hoe de gemeentelijke organisatie en haar 

medewerkers de arbeidsrelatie met elkaar kunnen dynamiseren. Het bevat tevens 

concrete handvatten en voorbeelden van koplopers.
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