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commentaar

Inhoud

Immaterieel erfgoed

Ondertussen is in Lochem de rust wedergekeerd. Elk jaar 
stroomt het Achterhoekse stadje van de tweede helft van 
januari tot de eerste week van maart vol met burgemees-
ters voor de Lochemconferenties. Van de 389 burgemees-
ters die ons land telt, schreven er zich bijna 300 in voor 
de editie van 2016. 
De Lochemconferenties zijn een uniek fenomeen, waar 
de andere groepen politieke en bestuurlijke ambtsdra-
gers jaloers op kunnen zijn. Burgemeesters uit het hele 
land, van steden en plattelandsgemeenten, delen in de 
conferenties hun inzichten en scherpen die met de 
inbreng van externe gasten. ‘Vertrouwd en vertrouwelijk’ 
zijn de conferenties en daarom zijn er altijd open dialo-
gen en gaan de deelnemers op de donderdagmiddag 
rijker naar huis dan toen ze op de dinsdag arriveerden.
Wie Lochemconferenties zegt, zegt automatisch ook  
’t Hof van Gelre. Het hotel aan de statige Nieuweweg 38 
dat de burgemeesters altijd trouw zijn gebleven, net 
zoals Fawlty Towers zijn vaste gasten had. Steevast zijn 
er burgemeesters die pleiten voor verplaatsing naar een 
hotel in het midden van het land. Of ze kennen nog wel 
een goed hotel in hun eigen gemeente ... En altijd is er 
wel een kamer waar het bed te zacht is of waar de 
verwarming niet uit kan. Maar het grootste deel wil de 
traditie voortzetten; gewoon op het vertrouwde adres.

Dit jaar bespraken de deelnemers op indringende wijze 
de gevolgen van de vluchtelingenstroom. De volksverhui-
zing die vanuit oorlogsgebieden naar West-Europa gaan-
de is, houdt iedereen zeer bezig. Grote groepen mensen 
die zich van de politiek hadden afgekeerd, laten nu op 
luide, soms ongemakkelijke en op een enkele plek op 
onaanvaardbare wijze hun stem horen. Dat is ook partici-
patie. Elders in dit nummer van het Burgemeestersblad 
(blz. 8 - 11) vindt u een reflectie op de besprekingen over 
participatie, de vluchtelingenproblematiek en de opga-
ven waar een burgemeester voor staat om de wereld 
binnen het gemeentehuis aansluiting te laten houden bij 
wat er in de lokale samenleving gaande is.
Volgend jaar zijn er weer Lochemconferenties, weer in  
’t Hof van Gelre. Opnieuw zal het overgrote deel van de 
burgemeesters van de partij willen zijn en opnieuw 
zullen we een nog mooier programma hebben. Dat wordt 
dan de 35e keer. Daarmee zijn de Lochemconferenties 
voor de burgemeesters zo’n beetje immaterieel erfgoed 
geworden, dat we moeten koesteren en blijven doorge-
ven.

Ruud van Bennekom,
Directeur Nederlands  
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In januari van dit jaar presenteerde het Aanjaagteam Verwarde Personen de tussenrapportage “Samen 
doorpakken” – Op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak voor en met mensen met verward 
gedrag. Gemeenten, GGZ, politie, Openbaar Ministerie, zorgverzekeraars en een vertegenwoordiger 
vanuit cliënten- en familieperspectief zitten aan tafel om tot een sluitende aanpak van de ingrijpende 
problematiek van verwarde personen te komen. Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn, 
is voorzitter van het Aanjaagteam.

‘Wegkijken kan niet meer’
Liesbeth Spies, voorzitter van het Aanjaagteam Verwarde Personen

Het Kabinet en de VNG hebben het Aanjaagteam 
Verwarde Personen ingesteld om te bevorde-
ren dat er een sluitende aanpak van de proble-

men rond verwarde personen komt. Voorzitter van het 
Aanjaagteam Liesbeth Spies: ‘We willen dit vraagstuk 
dat maatschappelijk steeds relevanter is geworden, 
hoog op de agenda houden. Het Aanjaagteam wil 
handvatten aanreiken aan gemeenten, GGZ-instellin-
gen, politie en openbaar ministerie om met elkaar in 
de keten betere aanpakken te krijgen. Voor de zomer 
van 2015 werd steeds duidelijker dat het aantal 
meldingen rond mensen met verward gedrag bij de 
politie jaar na jaar toenam. Ook waren er diverse ernsti-
ge uitwassen met de moord door Bart van U. op 
mevrouw Els Borst als dieptepunt. Toen heeft minister 
Schippers van Volksgezondheid in de Kamer aangekon-
digd dat ze voor dit ernstige maatschappelijke vraag-
stuk een versnelling in de oplossing wil hebben. Vervol-
gens bleken ook minister Van der Steur van Veiligheid 
en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten bereid om het Aanjaagteam in te stellen. Daarmee 
heb je de drie belangrijkste spelers aan tafel om daad-
werkelijk tot een sluitende aanpak te komen.’

Conditio sine qua non
Het commitment van beide ministers en de VNG is 
een cruciale voorwaarde voor het bestaan van het 
Aanjaagteam. ‘Voor mij is het zelfs een conditio sine 
qua non’, zegt Spies. ’Als een van de drie het niet in 
deze coproductie had gewild, hadden we precies 
bevestigd wat we ook in de tussenrapportage 

beschrijven. Steeds meer instellingen zijn zich 
bewust van het probleem dat iedereen op zijn deel-
terrein bezig is met het zoeken naar oplossingen. 
Maar als we niet de hele keten pakken, gaan we dit 
vraagstuk niet dichter bij een oplossing brengen. 
Belangrijk is dat ook de verzekeraars aan tafel zitten 
en voor gemeenten is het van belang dat niet alleen 
de burgemeester maar ook een wethouder zorg in het 
aanjaagteam deelneemt. De burgemeester komt in de 
meeste gevallen in beeld via het justitiële spoor, 
terwijl de wethouder via het zorgspoor op kan treden. 
De decentralisaties in het sociale domein hebben 
een belangrijk deel van de taken op het bordje van 
gemeenten gelegd. Voor gemeenten is het de 
opdracht en uitdaging om partners en aanpakkers in 
de zorg en de justitiële keten met elkaar in verbin-
ding te brengen.
Het aanjaagteam richt zich vooral op de praktijk. ‘Dat 
begon al bij de samenstelling: in het team hebben we 
mensen uit de wereld van gemeenten, politie, open-
baar ministerie, GGZ, verzekeraars en een vertegen-
woordiger cliënten- en familieperspectief. We hebben 
aan onszelf beloofd dat we ons willen laten voeden 
uit de praktijk. Zo starten we elke bijeenkomst met 
een ervaringsdeskundige. We hadden een jonge man 
die in de financiële wereld werkte en na een psychose 
door een diep dal ging en een ander die zijn leven 
lang GGZ-patiënt zal blijven, maar die ook in het justi-
tiële spoor verkeerde dingen was gaan doen. En we 
hadden het verhaal van een politieagent die in zijn 
weekenddienst twee uur lang met een 78-jarige man 
op de achterbank van kliniek naar kliniek reed. 
Negens was plek voor de man, terwijl de agent binnen 
zijn gebied de enige dienstdoende politieman was en 
niet naar een eventuele heterdaad of een priori-
teitsmelding had kunnen gaan’, vertelt Spies over de 
werkwijze van het aanjaagteam. ‘Daarnaast zijn we op 
zoek naar goede praktijkvoorbeelden en eventuele 
knelpunten. Gemeenten kunnen deze via onze 
website www.aanjaagteam.nl melden.’

‘We staan allemaal aan de lat om het 
probleem dichter bij een oplossing te 
brengen.’
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Jij-bakken
Tot nu toe zijn jij-bakken in het aanjaagteam achter-
wege gebleven. ‘In de tussenrapportage (januari 
2016) hebben we de problematiek zichtbaar gemaakt 
en eerste bouwstenen voor een aanpak aangereikt. 
Nu zullen er in de praktijk concrete besluiten moeten 
komen. Denk bijvoorbeeld aan afspraken bij de meld-
kamer over meldingen. Naar Amsterdams voorbeeld 
zou er niet standaard een politieauto op af moeten, 
maar een psycholance of een ander vervoermiddel. 
Dat is beter voor degene die de zorg nodig heeft en 
ook voor de veiligheidsdiensten. In de komende fase 
van het concretiseren van de aanbevelingen, zal het 
beslist wel een keer gaan schuren. Maar tot heden 
zijn we gelukkig weg kunnen blijven dat gemeenten 
zeiden “Vind je het gek, de GGZ is de intramurale 
zorg aan het afbouwen en dan hebben wij er last 
van”. Of dat de GGZ tegen politie zegt: ”Jullie zijn niet 
op tijd en jullie stoppen die mensen in politiecel”. 
Met als reactie van de politie: “Ja, omdat er bij jullie 
geen bed is”. Dat soort jij-bakken zijn tot nu toe 
uitgebleven, mede omdat steeds vanuit de persoon 
die de problemen heeft aanbevelingen zijn aangevlo-
gen. Als je die centraal durft te stellen ga je denken 
wat die mens nodig heeft en niet vanuit de belangen 
van de eigen instelling redeneren’, zegt Spies.
Het helpt niet om exclusief naar de ander te wijzen, 
vindt Spies: ‘We staan allemaal aan de lat om het 
probleem dichter bij een oplossing te brengen. In de 
eerste plaats moeten we mensen met problemen 
eerder in het vizier krijgen. Daarvoor zijn gemeenten 
nu de eerst verantwoordelijke met de overkomst van 
de taken in het sociale domein. De wijkteams komen 
nu achter de voordeur, daarmee kun je crisissituaties 
voorkomen. Kunnen we met elkaar naar situaties dat 
buren die nu handelingsverlegen zijn in ieder geval 
een telefoonnummer kunnen bellen? En dat het ook 
gewaardeerd wordt dat je doorgeeft dat iemand raar 
gedrag vertoont. De schroom moet eraf; we moeten 
niet wegkijken als mensen in de eigen wijk door het 
ijs zakken, maar we moeten daar actief bemoeizorg 
op loslaten. In veel gemeenten gebeurt dat ook, maar 
nog niet genoeg. Ook in grote steden, waar individua-
lisering en verharding is, maar in de wijken tegelijk 
ook veel energie is om zich voor de buurt in te zetten. 
Buurtpreventie, verkeersveiligheid, mensen zijn echt 
wel te motiveren. We moeten beseffen dat we 
mensen met verward gedrag niet willen opsluiten, 
omdat niemand daar beter van wordt. Meer 

beschermd wonen met vormen van ondersteuning in 
de eigen wijk is veel beter en leidt tot minder crises. 
Daar moeten we naar toe. Maar ook bij crises kan het 
beter. Zo kan er veel ellende voorkomen worden als 
een centralist bij een melding van een verward 
persoon goed doorvraagt wat er aan de hand is. In 
Den Haag loopt nu een experiment waarbij mensen 
die door de politie worden binnengebracht al in de 
spreekkamer de mogelijkheid krijgen om de zorg in te 
gaan. Zo voorkom je onnodig opsluiten.’

Systeemniveau
Het aanjaagteam richt zich niet alleen op de lokale 
aanpak. ‘De ministers Schippers en Van der Steur 

‘De schroom moet eraf; we moeten niet 
wegkijken als mensen in de eigen wijk 

door het ijs zakken.’
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hebben ons ook uitgenodigd op systeemniveau met 
zaken te komen die anders moeten. Zij zijn ook 
bereid om naar de wet- en regelgeving te kijken. Zo 
gaan we nu voor de problematiek van de onverzeker-
den richting een oplossing. En de politie beijvert zich 
om niet meer standaard met een politieauto op 
meldingen rond GGZ-patiënten af te gaan. Geef maar 
aan dat vanaf 2017 geen politieauto’s meer zullen 
rijden, daarmee zet je druk op alternatieven’, stelt 
Spies. ‘Wij zijn er voor een jaar. Iedereen die met dit 
vraagstuk te maken heeft, heeft er last van. Dan is dit 
het moment om een aantal knopen door te hakken. 
Als we dat nu niet pakken … Verhuurders, zorgverze-
keraars, het Leger des Heils, iedereen ziet dat er wat 
moet gebeuren, dat moeten we nu verzilveren.’

Maar de voorzitter van het aanjaagteam ziet ook 
weerstanden: ‘Er is angst om de financiële rekening 
te krijgen. We zijn nog onvoldoende op macroschaal 
aan het kijken. Als we een sluitende aanpak in een 
win-winsituatie kunnen vertalen, zijn we spekkoper 
met grote winst, ook voor de mensen waar het om 
gaat. Als we vaker crises voor kunnen zijn, kunnen we 
dure intramurale zorg voorkomen. Die winst moet ten 
goede kunnen komen aan de ambulante zorg en aan 

de verbetering van de kwaliteit van de wijkteams. De 
hele wijk heeft daar baat bij. Het is in deze tijd moei-
lijk om extra financiële middelen te vinden, maar 
minister Schippers heeft ons expliciet de uitnodiging 
gedaan daar ook naar te kijken. Dat op de financiën 
geen taboe rust, geeft vertrouwen dat de problema-
tiek van de verwarde personen serieus op de agenda 
van de opdrachtgevers staat.’

Afvoerputje
‘Onze belangrijkste taak is te borgen dat er op 
systeemniveau en ook lokaal afspraken zijn voor een 
sluitende aanpak’, licht Liesbeth Spies toe. ‘ Iedereen 
moet een been bijtrekken en men moet elkaars taal 
beter verstaan. De problematiek heeft een grote 
maatschappelijke urgentie en soms is aanpassing 
van de wet- en regelgeving nodig. Zo komt minister 
Schippers met een voorstel dat burgemeesters iets 
meer drangmogelijkheden biedt als zorg echt nodig 
is. En als we de Wet verplichte geestelijke gezond-
heidszorg (opvolger Wet Bopz) een duw kunnen 
geven, dan graag. Maar soms blijkt er ook binnen 
bestaande regelgeving meer te mogen dan wordt 
gedacht. Je moet ook durven, bijvoorbeeld in het 
delen van informatie. Je kunt in een wijkteam veel 
delen zonder dat je de diagnose van iemand prijs 
hoeft te geven. Als je ziet dat iemand extra aandacht 
nodig heeft, vraag dan de wijkcoach om eens langs te 
gaan. Daar zit het koker-denken in de weg. Mensen 
zijn groot geworden met privacy in hoofdletters. In de 
samenwerking moet je iets prijsgeven, zonder dat je 
in grote databestanden terechtkomt.
Wordt de burgemeester niet het afvoerputje voor alle 
problemen? ‘Ik mag hopen van niet. De zorg voor alle 
inwoners van je gemeente moet je als burgemeester 
aan het hart gaan. Als ik met de buren of ouders van 
een iemand met een psychiatrische achtergrond 
praat, dan raakt mij dat. Je moet je iets gelegen laten 
liggen aan de zorgen die er in jouw gemeente zijn, 
het zijn wel "jouw" inwoners. Bovendien is er zeker 
een relatie met de openbare orde, want verwarde 
mensen zorgen voor veel commotie’, zegt Spies. ‘Ga 
nu eens na hoe het bij jou echt is geregeld. Ik vraag 
me af of iedere burgemeester scherp heeft hoe het in 
de eigen gemeente in de regio geregeld is en of hij 
dat goed genoeg vindt. Heb het erover in de driehoek, 
ik hoor nog vaak dat dat niet gebeurt. Zorg voor slui-
tende afspraken met de ketenpartners, want je kunt 
het niet alleen. Zorg voor aansluiting met de gemeen-
teraad en het college. De burgemeester moet met de 
wethouder aan de bak. Wegkijken kan niet meer.’ <

Ruud van Bennekom/NGB

‘De zorg voor alle inwoners van je 
gemeente moet je als burgemeester aan 
het hart gaan.’
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De meesten van ons hebben de afgelopen maan-
den ervaring opgedaan met het huisvesten van 
vluchtelingen. Door crisis- of noodopvang te rege-
len of door ervoor te zorgen dat statushouders 
versneld gehuisvest kunnen worden. In de ene 
gemeente gaat dat zonder problemen en met veel 
hulp vanuit de bevolking, terwijl in de andere 
gemeente weerstand en rellen ontstaan waardoor 
de plannen worden afgeblazen.
Op dit moment wordt er op Europees niveau 
volop overlegd over het indammen van de stroom 
vluchtelingen. Er is goede hoop maar of het lukt 
is erg onzeker. Niet in de laatste plaats omdat 
eerdere internationaal gemaakte afspraken niet 
werden nagekomen. Daarom is er nog steeds een 
gerede kans dat de gemeenten nogmaals voor de 
opgave komen te staan om grote aantallen vluch-
telingen onder te brengen.
Kijkend naar de situatie in mijn eigen stad en 
regio heb ik er een hard hoofd in dat we daarin 
nogmaals zullen slagen. Want alle leegstaande 
gebouwen die maar enigszins geschikt waren zijn 
al in gebruik genomen. Wat mij verbaast is dat de 
regering zich dit niet lijkt te realiseren en niet 
actief bezig is met een plan B voor het geval het 
niet lukt om de vluchtelingenstroom te stoppen. 
Dan zien we straks weer bussen door het land 
rijden die vluchtelingen van de ene naar de ande-
re sporthal transporteren. En daar wilden we juist 
vanaf.
Wat mij ook verbaast is dat de positieve burger-
kracht die we de laatste tijd hebben gezien niet 
meer wordt benut. Ik ben er trots op dat we in 
mijn stad ruim drieduizend vrijwilligers hebben 
die zich dagelijks inzetten voor de achthonderd 
vluchtelingen. Zij geven taal- en fietsles en 
bieden allerlei sociale activiteiten aan. Daardoor 
is de basis voor inburgering al gelegd zonder 
enige vorm van overheidsbemoeienis.

Maar de banden en vriendschappen worden 
steeds verbroken als de vluchteling wegens het 
vervolg van de procedure naar een andere stad 
vertrekt en daar weer helemaal opnieuw moet 
beginnen.
Misschien is het beter en op den duur goedkoper 
als de IND naar de vluchtelingen komt in plaats 
van andersom.
Nu de lente in aantocht is en de zee kalmer wordt 
zal de stroom weer op gang komen. Onze hoop is 
gevestigd op vrede en op goede internationale 
afspraken. Maar als de hoop niet uitkomt moeten 
we een plan hebben. En daarom pleit ik voor een 
pas op de plaats. Even goed kijken wat goed ging 
in het afgelopen jaar en wat beter kan in de 
toekomst.
Mijn lijstje ziet er dan als volgt uit: Erken dat het 
niet meer lukt om nogmaals grote aantallen 
vluchtelingen op te nemen in grotere centra. Dus 
geef het COA extra budget waardoor ook kleinere 
locaties in gebruik kunnen worden genomen. Zie 
onder ogen dat de opvang van grote aantallen 
vluchtelingen in kleine gemeenschappen vaak 
teveel gevraagd blijkt. Dus houd de verhoudingen 
een beetje in balans.
En laten we veel meer gebruik maken van de 
positieve vrijwilligerskracht in onze samenleving 
die bij wil dragen in opvang en inburgering. 
Probeer hen een meer centrale plek te geven en 
niet het systeem en de bureaucratie leidend te 
laten zijn.
Bezint eer ge begint zou ik de regering mee willen 
geven. Maar het allermooiste zou natuurlijk zijn 
als er vrede komt waardoor mensen niet huis en 
haard moeten verlaten om het vege lijf te redden 
van oorlogsgeweld en onderdrukking.

Bernt Schneiders

Pas op de plaats
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Willem van Spijker en Pieter Tops verzorgden een interactieve ochtend over participatie. Zij namen 
de burgemeesters mee in het veranderende participatielandschap en belichtten de rollen van de bur-
gemeester om vervolgens de vraag te stellen waar de burgemeestersfunctie versterking behoeft. Het 
Burgemeestersblad zocht de beide inleiders na de conferenties op.

Veranderend    participatielandschap
Terugblik op de Lochemconferenties 2016

Voor Willem van Spijker was het zijn kennisma-
king met groepen burgemeesters en de  
Lochemconferenties. Van Spijker: ‘Het was erg 

leuk om te doen. De deelnemers waren heel open en 
het was losser dan ik had verwacht. Je merkt dat de 
burgemeesters onder elkaar zijn en dat ze met elkaar 
willen leren. Als je ze aan de praat krijgt en je nieuws-
gierige deelnemers hebt, gebeurt er ook echt wat. 
Dan zijn het boeiende mensen vol passie voor hun 
baan, voor hun gemeente en inwoners en waar ze 
voor staan.’ Pieter Tops vond de ochtenden behoor-
lijk intensief: ‘Je zit elke keer met een groep van 35 à 
40 burgemeesters die heel actief meedoen en die 
hun eigen opvattingen hebben. De bedoeling is dat 
het levendig en interactief is, maar daar hoef je niet 
veel moeite voor te doen, dat gaat vanzelf. Je wordt 
een beetje een dompteur voor een groep en je moet 
de boel in goede banen leiden’, zo zegt Pieter Tops 
die al eens eerder op de Lochemconferenties was. 
‘Wat mij opviel, is dat de sfeer en uitstraling van de 
conferenties veel informeler is geworden ten opzichte 
van een jaar of vijftien geleden. Dat komt door de 
formule van de conferenties, maar het heeft ook iets 
te maken met de mensen die er zitten. De tijd is 
anders geworden, de mensen zijn anders, ze kleden 
zich anders, er zijn meer vrouwen, dat legt gewicht in 
de schaal. Dat maakt het allemaal minder plechtsta-
tig, informeler en prettiger.’

“Nette mensen”
In Lochem schetsten Van Spijker en Tops het heden-
daagse participatielandschap. Daarbij maakten zij 
een onderscheid in de participatie door de “nette 
mensen” en de “iets minder nette mensen”. In het 

eerste domein zie je veel burgerinitiatieven en is er 
grote gemeenschapskracht van veelal zelfbewuste, 
hoogopgeleide en mondige mensen. Zij willen hande-
lingsruimte en zien zich naast het gemeentebestuur 
als gelijkwaardige (co-)producent van “algemeen 
belang”. De initiatieven variëren van ‘G1000-en’ tot 
allerlei coöperaties. In het tweede domein is de parti-
cipatie rauwer, waarbij de mensen populistisch 
gevoed en soms met stenen gooiend aan de deur 
kloppen. Dat maakt nieuwe scheidslijnen in de 
samenleving manifest: tussen de ‘kosmopolieten’ en 
‘nationalisten’, tussen de hoog- en laagopgeleiden, 
waarbij er weinig is dat de groepen bindt.
Het onderscheid in de twee verschillende vormen van 
participatie is volgens Van Spijker wel overgekomen. 
‘Dat heeft iedereen wel aan het denken gezet. De 
verschillende participatievormen vragen van de burge-
meesters een verschillend repertoire van handelen’, 
zegt Van Spijker, die merkte dat nog niet alles geland 
is. Wat ik moeizaam vond was het omgaan met de 
nette participatie. Daarvan hadden de deelnemers íets 
van “dat doen we allemaal al”, wij kregen niet hele-
maal voor het voetlicht dat de overheid er nog dubbel-
hartig in is. Ze zeggen er wel voor te zijn, maar in 
werkelijkheid is dat niet altijd het geval. Dan hebben 
initiatiefnemers toch nog vaak last van de overheid. Er 
wordt dan niet meegewerkt, maar eisen gesteld. Men 
is van goede wil, maar ondertussen is de bureaucratie 
hardnekkig. Ik word soms geconfronteerd met ingewik-
kelde subsidievoorwaarden of moet een waanzinnig 
verslag leveren. Dan denk ik: ‘Wat voegt dit nu toe aan 
wat ik aan het doen ben?’

Ook Pieter Tops vindt dat het in de conferenties gelukt 
is om met andere ogen naar participatie te kijken. 
‘Hetgeen nu gebeurt rond vluchtelingenopvang en zich 
soms niet aan de voorgeschreven spelregels houdt is 
ook een schreeuw om participatie. Dat is nog niet zo 
gemakkelijk te begrijpen en in goede banen te leiden, 
maar vraagt wel om extra inzet en aandacht. Dat is wel 
goed overgekomen’, zegt Tops die daarbij een citaat 
van David Van Reybrouck (zie kader) inbracht. ‘Dat 
leidde tot hele levende discussies en werd gekoppeld 

‘Als je ze aan de praat krijgt en je  
nieuwsgierige deelnemers hebt,  
gebeurt er ook echt wat.’
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Veranderend    participatielandschap

aan het vluchtelingenvraagstuk. Het ging daarbij niet 
zozeer om de inhoudelijke oplossing van het vraagstuk 
als wel om de vraag om wat voor opgaven het gemeen-
tebestuur staat. Hoe kun je er voor het deel van de 
bevolking van de rauwe protesten zijn, want je bent en 
blijft burgemeester van alle burgers in je gemeente. 
Daar horen ook de mensen bij die hun stem willen 
laten horen en dat doen op manieren die als ongemak-
kelijk en soms als not done worden ervaren. En wat 
betreft de reguliere participatie – tussen haakjes de 
participatie van de nette mensen – daar moet je toch 
onderscheid maken tussen de initiatieven die maat-
schappelijke waarde creëren en een bijdrage leveren 
aan het publieke belang. De energie- en zorgcoöpera-
ties zijn daar voorbeelden van. Die laten een uitdruk-
king van diepe betrokkenheid van burgers zien en 
vergt ondersteuning en bescherming vanuit het lokaal 
bestuur. Daarnaast heb je de G1000-en, burgervisita-
ties en dat soort alternatieve vormen van democrati-
sche besluitvormingsprocessen, waarbij we moeten 
zien wat zal overleven en wat de moeite waard is. 

Er op af
Gewoonlijk kent de rol van de burgemeester in het 
participatielandschap diverse elementen: van het 
geven van erkenning en waardering tot het bescher-

men tegen politiek en bureaucratie. Soms is de 
burgemeester de bestuurlijke “pleitbezorger” en 
moet hij de relatie leggen met representatieve demo-
cratie. Maar de rauwe volkse participatie vergt ook 
een andere inzet van de burgemeester. Hij moet de 
rechtstaat bewaken en besluitvorming in goede 
banen leiden, maar je bent geen doorgeefluik van 
anderen (centrale overheid, COA). Tegelijk moet de 
burgemeester onder ogen zien dat het systeem niet is 
ingericht op deze “participanten”. Als burgemeester 
zul je er op af moeten om in verbinding te blijven met 
verschillende onderstromen. 

Van Spijker merkt dat dit wel is binnengekomen. 
‘Burgemeesters hebben echt een bijzondere positie. 
Je merkte een herkenning van “oh, dat zijn wij”; 
sommigen dachten dat ook wel, maar het werd onont-
koombaar in het vluchtelingendebat. “Dat kunnen we 
niet van onze colleges of raad verwachten, daar 
moeten wij echt voor aan de bak.” Twee zaken 
kenmerken die speciale positie: het ceremoniële 
gezag bij burgers en burgemeesters zijn niet politiek. 
Dat is heel belangrijk in kwesties zoals rond asielzoe-

‘De verschillende participatievormen  
vragen van de burgemeesters een  

verschillend repertoire van handelen.’

“In Vlaanderen en Nederland groeit de kloof 
tussen hoog- en laagopgeleiden. aan de ene 
zijde nippen kosmopolieten aan hun glas Kaap-
se Chardonnay terwijl ze de lof van de globali-
sering bezingen, aan de andere zijde luistert de 
'getatoeëerde klasse' naar het Nederlandstalige 
lied en schaart men zich achter nieuwe vormen 
van nationalisme. laaggeschoolden dringen 
nauwelijks nog door tot het parlement. Hun 
demografische meerderheid is herleid tot een 
democratische minderheid. meer dan wie ook 
vertolken populistische partijen vandaag de 
stem van de laaggeschoolden in de samenle-
ving. Populisme is niet noodzakelijk een gevaar 
voor de democratie. Het verwoordt, op onhandi-
ge wijze soms, een blijvend verlangen naar poli-
tieke betrokkenheid van het laagopgeleide volk. 
We doen er goed aan dat ernstig te nemen”.
uit: david van reybrouck, Pleidooi voor popu-
lisme (2008)
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kers, waarbij het allemaal zo gepolitiseerd is. Burge-
meesters kunnen daar een beetje buiten blijven. Wat 
me opviel in de discussies over de opvang van vluch-
telingen is dat ze erg graag lokale oplossingen willen 
en dat burgemeesters bereid zijn om verantwoordelijk-
heid te nemen’, zegt Willem van Spijker.

Tegengas
Burgemeesters kunnen in de ontwikkeling van partici-
patie een eigen rol spelen door te agenderen, initia-
tieven te beschermen, onderstreept Pieter Tops. ‘Dat 
zijn hele vriendelijke woorden, maar het betekent 
nogal wat als je moet beschermen tegen het in stel-
ling brengen van het politiek primaat van de raad “wij 
gaan hier over”. Of tegen de regels en routines van de 
ambtelijke organisatie, waardoor initiatieven in de 
knel kunnen komen. De burgemeester kan dan een 
belangrijke rol hebben om daar tegengas aan te 
geven maar moet er tevens voor zorgen dat die rol 
verbonden kan worden met acceptatie en steun in het 
politieke systeem. Of abstracter geformuleerd: de 
verhouding tussen participatieve en representatieve 
democratie vergt inspanning, denken, er bij zijn, 
evenwicht organiseren. Dat kan de specifieke rol van 
de burgemeester zijn en het is een voortdurende 
zoektocht om dat evenwicht te vinden’, aldus Tops.
Burgemeesters zijn vol passie en hun betrokkenheid 
met de gemeente is heel groot, vindt Van Spijker. ‘Wat 
me opviel is dat als het om de burgemeestersfunctie 
gaat, de burgemeesters die sterk persoonsafhankelijk 
maken. Ze willen geen institutionele aanpassingen en 
zijn daar huiverig voor. Ik snap dat wel gezien de 
geschiedenis. Je moet er vooral iets te gemakkelijk 
over denken en te snel aan beginnen’, zegt Van Spij-
ker. ‘Maar de gemiddelde burgemeester moet het ook 
kunnen, dat kwam wel door, maar niet in zijn conse-
quenties. Zo maken de burgemeesters hun functie tot 
een solofunctie, waarin erg veel van de persoonlijk-
heid afhangt. Maar je kunt op systeemniveau, in wet- 
en regelgeving, gewoon zaken regelen. Zo kan de 
commissaris van de Koning een zwaardere rol hebben 
om de onafhankelijke positie van de burgemeester te 

waarborgen. Dat kun je institutioneel vastleggen, 
maar daarvoor schrikken de burgemeesters toch 
terug. Ze voelen zich een beetje een cowboy, het is 
ook hun persoonlijke trots.’

Verbinding
Wat Pieter Tops nog niet zo scherp op zijn netvlies 
had voor hij aan deze Lochemconferenties begon, is 
hoe steeds meer en als vanzelf burgemeesters verbin-
ding zoeken met burgers in de lokale samenleving en 
daar middenin staan. ‘Pakweg vijftien jaar geleden 
was dat toch nog anders: toen stonden burgemees-
ters nog buiten of boven de lokale samenleving. Dat 
heeft iets te maken met de verandering van de burge-
meesterspopulatie en met het feit dat de politiek 
bestuurlijke arena onveiliger is geworden. Verbinding 
met de burgers geeft een extra legitimatie voor het 
functioneren van de burgemeester. De samenleving 
vraagt hier ook om. Het gezagspotentieel van het 
burgemeesterschap is – interessant genoeg – onaan-
getast en dat blijft. Het burgemeesterschap weet 
maatschappelijke turbulentie te doorstaan. Dat bete-
kent ook dat de burgemeesters directer inhoud geven 
aan het contact met burgers, waardoor ze hun eigen-
standige positie weten op de bouwen. Er zijn voor-
beelden van burgemeesters die vanuit het politieke 
bestuurlijke systeem in de problemen kwamen waar-
bij vanuit de samenleving steunbetuigingen werden 
georganiseerd wat in een aantal gevallen ook nog 
succesvol was’, constateert Tops.
Willem van Spijker onderstreept de betekenis van de 
verbinding met de lokale samenleving. Van Spijker: 
‘We stelden de vraag “Van wie ben je nu eigenlijk?” 
en we kregen als antwoord “We zijn eigenlijk van het 
volk … In the end is dat de brug die we slaan.” En 
daar zit ook de backing; als die er niet is, lukt het ook 
niet. Burgemeesters kunnen bij uitstek de verbinden-
de rol vervullen tussen de lokale samenleving en de 
wereld binnen het gemeentehuis. Ze kunnen een 
buffer tegen de bureaucratie zijn die je zowel in de 
ambtelijke organisatie als in de gemeenteraad ziet. 
Als burgemeesters zich hard maken voor burgerinitia-
tieven kan dat heel erg helpen. Sommigen doen dat 
ook. Je zou dit kunnen formaliseren door in de 
Gemeentewet te expliciteren dat de burgemeester 
verantwoordelijk is voor het functioneren van de loka-
le democratie en voor het betrekken van de burgers 
en ondernemers in de gemeente. Het viel me in de 
discussies op dat iedereen beaamde dat dualisme in 
de weg kan zitten. Dat moet toch echt eens geagen-
deerd worden, want ze zitten behoorlijk in over de rol 
van de raad.’ <

Ruud van Bennekom-NGB

(Foto: Gea Laar)
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Vluchtelingen in Lochem

Burgers vertrouwen de burgemeester het meest. 
Dat vertrouwen bleken de burgemeesters ook de 
afgelopen maanden weer meer dan waard.
De Arabische lente is mislukt. De Syrische burger-
oorlog is van die mislukking de meest vreselijke 
uitkomst. Honderdduizenden zijn dood. De Syri-
sche steden zijn vernietigd. Niemand is zijn leven 
meer zeker. Een hele bevolking zoekt wanhopig 
een veilig heenkomen, een plek om te leven, een 
toekomst. Miljoenen zijn onderweg. Het is de 
grootste humanitaire uitdaging voor Europa sinds 
de tweede wereldoorlog. 
In de afgelopen maanden hebben de Nederland-
se burgemeesters op hun jaarlijkse bijeenkom-
sten in Lochem tijd vrijgemaakt om met elkaar 
over de Syrische vluchtelingencrisis van gedach-
ten te wisselen. Volgens de beproefde formule: In 
groepen van veertig, onder deskundige begelei-
ding, in volstrekte vertrouwelijkheid. 
De gesprekken begonnen met een inventarisatie 
van ervaringen. Hoe manifesteert de vluchtelin-
gencrisis zich in de gemeente? Wat voor proble-
men doen zich voor? Wat is de rol van de burge-
meester? Op basis van die ervaringen werd er aan 
een analyse gewerkt en naar oplossingen 
gezocht. Voortbouwend op het werk van hun 
collega's slaagde iedere volgende groep burge-
meesters erin de inzichten te verdiepen, de 
oplossingen uit te bouwen.
Een raster van vragen tekende zich af. Wat is 
moreel geboden? Hoe kan dat wat moreel gebo-
den is praktisch verwezenlijkt? Hoe de noodop-
vang, hoe de asielprocedure, hoe de vestiging 
geregeld en gerealiseerd? Hoe moet de integratie 
gestalte krijgen? Hoe kan het draagvlak onder de 
burgers zichtbaar gemaakt, onderhouden, 
versterkt worden? Hoe kunnen gemeenten, hoe 
kunnen burgemeesters samenwerken?
Al gaandeweg, al tijdens de reeks bijeenkomsten 
is gebleken dat de antwoorden die de burge-
meesters op die vragen hebben weten te formule-

ren, werken. Terwijl burgemeesters eerst vooral in 
het nieuws kwamen als ze bij de opvang van 
vluchtelingen in moeilijkheden waren, is dat 
sinds begin dit jaar aan het veranderen. Burge-
meesters bedenken onorthodoxe praktische 
oplossingen, zijn in de regio samen om tafel gaan 
zitten, weerstaan volksmennerij en overtuigen 
burgers, houden toespraken die richting geven en 
hoop, gaan persoonlijk in gesprek met vluchtelin-
gen, vragen om onderlinge solidariteit van alle 
gemeenten en demonstreren die. Burgemeesters 
dagen regering en parlement uit feiten onder 
ogen te zien en moreel leiderschap te tonen, 
realiseren noodopvang, creëren nieuwe asielzoe-
kerscentra, vestigen statushouders.
Het was een eer om samen met de Nederlandse 
burgemeesters over oplossingen voor de vluch-
tende Syrische burgers na te denken. De open-
heid van de discussie, de durf waarmee men pijn-
lijke waarheden en morele verplichtingen 
verwoordde en de bereidheid verantwoordelijk-
heid te nemen,  waren indrukwekkend. Ik ben 
trots op wat de burgemeesters aan het doen zijn. 
Ik kijk uit naar het vervolg.
Het bestel vertrouwt de burgemeester de funda-
menten van de democratie toe: het politieke 
proces, de mensen- en burgerrechten, het 
geweldsmonopolie. Dat blijkt hem in staat te stel-
len zelfs de grootste uitdagingen het hoofd te 
bieden. 
Zou het kunnen dat Nederland alsnog zijn morele 
verplichtingen ten opzichte van de vluchtende 
Syrische bevolking nakomt? De burgemeesters 
helpen me hopen.

Frans Geraedts
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Sinds 2005 bestaat de Nationale Veteranendag, die gevierd wordt in Den Haag, op de laatste zaterdag 
van juni. De dag begint met een bijeenkomst in de Ridderzaal in aanwezigheid van de koning, de pre-
mier, veteranen en genodigden. Aansluitend vinden plechtigheden plaats op het Binnenhof waarbij met 
groot ceremonieel onderscheidingen en medailles worden uitgereikt. Dit wordt gevolgd met een door de 
koning afgenomen defilé en ‘s middags besloten met een manifestatie op het Malieveld. Het geheel trok 
in 2015 circa 100.000 bezoekers.

De Witte Anjer
Een nieuwe traditie in Nederland

Kenmerkend voor deze dag is het dragen van 
de Witte Anjer. Deze staat symbool voor 
respect en waardering van de samenleving 

voor onze veteranen, die zich wereldwijd hebben 
ingezet voor vrede en veiligheid. De Witte Anjer vindt 
zijn oorsprong in het begin van de Tweede Wereldoor-
log, toen op 29 juni 1940 spontaan vele Nederlanders 
op diverse plaatsen in het land hun afkeer van de 
Duitse bezetters uitten door witte anjers en bloemen 
te leggen bij standbeelden van Koningin Emma. 
Tevens is dit de verjaardag van Prins Bernhard. 
Op 5 mei 2005 liepen Libanonveteranen tijdens het 
defilé in Wageningen met witte anjers en herhaalden 
dit bij het defilé tijdens de nationale Veteranendag in 
Den Haag. Vervolgens is de stichting Anjerveteranen-
dag (SAVD) opgericht met als doelstelling het 
verspreiden van de Witte Anjer als symbool van 
respect en erkenning voor onze veteranen. Het Comi-
té Nationale Veteranendag heeft later het symbool 
overgenomen. Het dragen van een witte anjer heeft 

sindsdien een vlucht genomen. Behalve dat er op de 
Nationale Veteranendag zo’n 20.000 anjers aan 
bezoekers worden uitgereikt, verspreidt de stichting 
– mede door steun van het fonds (Nationaal Fonds 
voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) en MAX Maga-
zine – voorafgaand aan komende veteranendag circa 
500.000 witte anjers.

Oproep
De stichting beoogt dat in de week voorafgaand aan 
veteranendag de Witte Anjer alom in Nederland wordt 
gedragen. Dit jaar roepen wij een aantal prominente 
Nederlanders uit de wereld van sport, amusement, 
media, politiek en bestuur  op om het voorbeeld van 
de koning te volgen. Zo zullen alle burgemeesters 
een oproep met enkele witte anjers ontvangen met 
het verzoek deze met hun wethouders de dagen voor 
veteranendag te dragen.

Wall of Honour
Een ander initiatief van de SAVD is de Wall of Honour. 
Dit is een muur van canvas, waarop mensen een witte 
anjer kunnen prikken, al dan niet vergezeld van een 
boodschap voor wie zij de Witte Anjer dragen. 
Bijvoorbeeld voor hun vader, moeder, broer, zus, 
kind, vriend of omgekomen veteraan. Deze walls 
staan opgesteld op het Malieveld. Naast de (fysieke) 
Wall of Honour is het ook mogelijk om (24/7) waarde-
ring en respect te uiten voor een veteraan via de digi-
tale “Wall of Honour” op www.wallofhonour.nl of op 
facebook: www.facebook.com/dutchwallofhonour. 
Kijk voor meer informatie op www.dewitteanjer.nl <

Louis Timmermans- Voorzitter Stichting 
Anjerveteranendag(Foto: Ilse Wolf fotografie)
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Over gezag gesproken

dgbK

Gert-Jan Buitendijk

Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

In mijn columns voor het Burgemeestersblad, is een 
variëteit aan onderwerpen voorbij gekomen. Ik heb 
het gehad over de ontwikkeling van het burgemees-
tersambt, over ‘goed bestuur’ en over de decentrali-
saties. Ook mijn gedachten over thema’s als agressie 
tegen politieke ambtsdragers en de ondermijning van 
het gezag, heb ik met u gedeeld. Het zijn alle thema’s 
die u als burgemeester raken en waarover u zelf ook 
een opvatting heeft. 
De gezagspositie van een burgemeester vraagt wat 
van uw persoonlijke opstelling op tal van dossiers. 
Dat kan bij de opvang van asielzoekers, maar er zijn 
minder in het oog springende taken die minstens zo 
belangrijk zijn en waar u uw gezag kunt laten gelden. 
Bijvoorbeeld door er zorg voor te dragen dat gege-
vens van de inwoners van uw gemeente goed worden 
geregistreerd in de Basisregistratie Personen. Die 
gegevens worden door tal van overheidsorganisaties 
gebruikt, omdat het een basisregistratie is. De Belas-
tingdienst gebruikt de BRP om te bepalen of een 
burger recht heeft op huurtoeslag, en uw eigen socia-
le dienst maakt ervan gebruik om de hoogte van een 
uitkering vast te stellen. 
De gegevens in de BRP moeten dus correct zijn, wat 

doorgaans het geval is. Het komt helaas ook voor dat 
mensen bewust onjuiste gegevens in de BRP laten 
opnemen om er financieel gewin uit te halen. Dat is 
fraude en kost de samenleving geld. Vanuit het minis-
terie worden opleidingen gefinancierd voor ambtena-
ren burgerzaken om fraude aan het loket te herken-
nen. Ook is er een landelijke aanpak met budget om 
gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van 
onderzoeken naar adressen met een hoog risicopro-
fiel. Denk bijvoorbeeld aan panden met overbewo-
ning of waarover van andere overheidsorganisaties 
signalen zijn ontvangen dat gegevens onjuist kunnen 
zijn.
Op 14 maart was er een bestuurlijke conferentie van 
het ministerie van BZK, het NGB en de NVVB over de 
aanpak van adresfraude en identiteitsfraude. Velen 
van u waren daarbij aanwezig. Die conferentie is 
georganiseerd om uw aandacht te vragen voor deze 
problematiek. Want het rijk kan het niet alleen, wij 
hebben ook lokale bestuurders er hard voor nodig. 
Vraagt u zich eens af of uw ambtenaren burgerzaken 
voldoende tijd hebben om het werk aan het loket 
naar behoren te doen, brengt u intern het belang van 
een goede registratie onder de aandacht? En wat 
doet u om te zorgen dat gemeentelijke afdelingen 
meer samenwerken om fraude op te sporen? Weet u 
of uw gemeente veel briefadressen heeft of hoeveel 
“spookburgers”? En zijn de gegevens van de burgers 
bij u in veilige handen? Want burgers moeten ervan 
op aan kunnen dat een gemeente zorgvuldig met hun 
gegevens omgaat. 
De conferentie is voor mij een begin van meer 
bestuurlijke aandacht op het lokale niveau voor 
adres- en identiteitsfraude. Met uw suggesties gaan 
wij verder en ik zal het onderwerp ook hier laten 
terugkomen. Los van de inspanningen van de rijks-
overheid heeft uw alertheid bij de aanpak van adres-
fraude ook een functie: een burgemeester die duide-
lijk maakt dat hij fraude niet tolereert en daar tegen 
optreedt als dat nodig is. Over gezag gesproken!
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Waar gemeenten vroeger streden om de Nationale Sinterklaasintocht binnen te halen, lijkt die traditie 
tegenwoordig te zijn ingehaald door het Glazen Huis van 3FM. In december 2015 streek het glazen huis 
met Serious Request neer in Heerlen. Het Burgemeestersblad sprak met Ralf Krewinkel, de trotse burge-
meester.

‘Heel Nederland kent nu      ook het Pancratiusplein
Burgemeester Ralf Krewinkel over Serious Request

al onder burgemeester Paul Depla begon de 
gemeente met de lobby om het Glazen Huis 
naar Heerlen te krijgen. Het echte werk werd 

daarbij verzet door wethouder Barry Braeken, die er 
in 2013 mee begon. Bij het doornemen van het zoge-
heten Bid Book wist hij al dat het binnenhalen van 
Serious Request geen sinecure zou worden. Rand-
voorwaarden over de evenementenvergunning, vrij-
stellingen voor precariobelastingen, het aanleggen 
van toiletvoorzieningen, dranghekken, aansluitingen 
voor elektriciteit, riolering en water en het onderko-
men voor een EHBO-post, het stond er allemaal in. 
Groot was de blijdschap toen er na de editie in Haar-
lem werd aangekondigd dat Heerlen in 2015 op het 
Glazen Huis kon rekenen. Alle inspanningen waren 
niet voor niets geweest.

Geleerde lessen
Volgens Krewinkel heeft Heerlen geleerd van eerdere 
edities. ‘Wij wilden ervoor zorgen dat mensen in de 
stad zouden blijven. Er zijn 26 side-events georgani-
seerd, door een stichting die daarvoor van de 
gemeente subsidie kreeg. Van een glazen restaurant 
tot een pop-up kerk, van een kindersponsorloop tot 
een 24-uurs tennissessie en een indoor camping. Op 
tal van plekken in de stad was er wat te doen en 
zetten mensen zich voor het goede doel in. De horeca 
mocht in de periode dat het Glazen Huis in de stad 
was ook 24 uur per dag open zijn. Een ondernemer 
vertelde mij dat hij op zijn eerste dag al meer omzet 
had gehaald dan met carnaval. Om maar aan te 
geven hoe het leefde en hoe positief de stemming in 
de stad was. Die goede afstemming met de horeca 
was een essentiële randvoorwaarde om de mensen in 
de stad te kunnen vasthouden. Waar we voor het 
evenement rekenden op ongeveer 500.000 bezoe-

kers, werden het er uiteindelijk 861.000. Bezoekers-
aantallen die weer hun weerslag hadden op de veilig-
heidsportefeuille. Een week lang pendelde ik op en 
neer tussen het Veiligheidsoverleg met 3FM en de 
operationele diensten; tussen ontmoetingen met de 
pers en ontmoetingen met mensen op straat. Het 
werd een week om nooit te vergeten.’

Driehoek
In de dagelijkse veiligheidsoverleggen werden de 
actuele zaken besproken, samen met de partners in 
de driehoek. ‘In dat overleg kwamen onder meer de 
horeca-afspraken langs en werd het crowd manage-
ment besproken. We waren op voorhand goed voor-
bereid, ook op basis van eerdere ervaringen uit Haar-
lem, Leeuwarden en Enschede. Maar we beseften 
terdege dat de aanslagen in Parijs, één maand voor 
Serious Request, een game changer was. Het leidde 
ertoe dat we alle risico’s opnieuw hebben doorgelicht 
en met de veiligheidsdiensten de voorbereidingen 

‘Op de eerste dag werd al meer omzet 
gehaald dan met carnaval.’ (Foto: Gemeente Heerlen)
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Heel Nederland kent nu      ook het Pancratiusplein’
nogmaals tegen het licht hebben gehouden.’ In die 
context merkt Krewinkel dat een burgemeester een 
andere blik op de zaak kan hebben. ‘De politie werkt 
zoals ze dat noemen informatiegestuurd. Als burge-
meester wil ik denken en redeneren vanuit scena-
rio’s. Een burgemeester kan een scenario in zijn 
hoofd hebben, waarvan de politie constateert dat er 
op dat moment geen informatie voorhanden is die 
het scenario plausibel maakt. En tóch wil ik mij dan 
als bestuurder op zo’n scenario kunnen voorberei-
den. Dat leidde soms tot discussie in het crisisteam, 
maar omdat we na al die maanden voorbereiding 
goed op elkaar waren ingespeeld, kwamen wij er 
onderling wel uit.’

Vertegenwoordiger
Krewinkel, eind augustus geïnstalleerd als Heerlens 
nieuwe burgemeester, heeft naast zijn veiligheids-
dossier ook een belangrijke representatieve functie. 
‘De ontvangst van bijvoorbeeld het Korps Mariniers, 
dat 350 jaar bestond en op toepasselijke wijze een 
mars van 350 km had uitgezet die eindigde op het 
plein bij het Glazen Huis. De groep Serious Ambtena-
ren. Het liep continu door.’ In bredere zin voelde 
Krewinkel zich naast burgemeester ook een trotse 
“vertegenwoordiger van Limburg”. Rowen Heze heeft 
opgetreden. Basisscholen tot in Venlo kwamen hier 
naartoe. Maar het had zelfs uitstraling in de Euregio. 
100.5 FM, een belangrijke zender die in de Euregio 
uitzendt, committeerde zich ook aan Serious 
Request. Op Kerstmarkten in Duitsland zijn inzame-
lingen gehouden voor het Glazen Huis. Serious 
Request heeft ook gezorgd voor hernieuwde trots en 
passie in de hele regio.  Er is een nieuwe positieve 

flow ontstaan in de samenleving en de beeldvorming 
is veranderd. Mensen in heel Nederland kennen nu 
het Pancratiusplein met de kenmerkende horeca en 
gebouwen als het Glaspaleis en de Pancratiuskerk.’

Muzikale bijdrage
En dan was er tot slot nog het optreden van de burge-
meesters. ‘Met de Limburgse burgemeesters zijn we 
een koor gestart. Onze optredens en diverse acties 
van collega’s  hebben ruim 8.000 euro opgebracht. 
Het was leuk om te doen en het onderstreepte de 
betrokkenheid vanuit de hele provincie. Bijna alle 
burgemeesters deden mee. Het was nuttig en het was 
voor het goede doel, maar de keren dat we bijeen 
waren om te oefenen waren vooral ook erg gezellig.’ 

Dat smaakt naar meer? Lachend: ‘We hebben nadien 
nog één keer opgetreden, op de Nieuwjaarsbijeen-
komst met onze Gouverneur. Toen hebben we samen 
het Limburgs volkslied ten gehore gebracht. Ik denk 
dat we het daar maar bij moeten laten.’
Terugblikkend was het volgens Krewinkel een prach-
tig evenement dat met een mooie opbrengst en 
passant Heerlen op de kaart zette. ‘Er is 7,5 miljoen 
opgehaald om jongeren in conflictgebieden, zoals 
Syrië en de Congo, een toekomst te geven. Daar zijn 
we enorm trots op. Het is weliswaar minder dan vori-
ge jaren, maar dat komt waarschijnlijk door de eerste 
acties die het Rode Kruis heeft georganiseerd voor de 
vluchtelingen. Zoals Barry Braeken zei: “Met elke 
euro kun je een verschil maken en met 7,5 miljoen al 
helemaal.” Wij zijn er meer dan tevreden over en 
trots dat we gastheer mochten zijn voor deze actie 
van DJ’s van 3FM.’ <

Wouter Jong/NGB

(Foto: Gemeente Heerlen)

 ‘De politie werkt   
informatiegestuurd,  

de burgemeester 
scenariogestuurd’
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Een jaar geleden werd hij benoemd tot lid van het Kapittel voor de Civiele Orden en mag hij zich sinds-
dien buigen over voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen. Peter van der Velden, sinds 1988 
burgemeester van achtereenvolgens Nieuw-Ginneken, Rosmalen, Bergen op Zoom, Emmen en Breda, 
legde twee jaar geleden het ambt neer. Hij werd geridderd: Officier in de Orde van Oranje-Nassau, niet 
alleen vanwege de wijze waarop hij het ambt vele jaren had bekleed, ook vanwege de vele functies die 
hij daarnaast vervulde, waaronder zijn voorzitterschap van de Diabetes Vereniging Nederland. De oud-
burgemeester is inmiddels voorzitter van de Coöperatie Werk en Vakmanschap, voorzitter van de Raad 
van Toezicht van Stichting Amarant Groep en lid van het Kapittel voor de Civiele Orden.

Burgemeester in het Kapittel
Oud-burgemeester Peter van der Velden over het decoratiestelsel

Zijn benoeming in het vijf leden tellende Kapit-
tel, dat wordt voorgezeten door Jaap de Hoop 
Scheffer, kwam na het vertrek van Jaap Pop, 

wiens benoemingstermijn na acht jaar verstreken 
was. Van der Velden: ‘Eén van de leden van het Kapit-
tel is altijd een oud-burgemeester. De burgemeester 
vervult immers een belangrijke rol in het decoratie-
stelsel: het bevorderen van voordrachten binnen de 
gemeente, het beoordelen van het draagvlak op 
lokaal niveau, begeleiding bieden bij de aanvraag en 
natuurlijk de uitreiking van het versiersel.’ Bij zijn 
benoeming speelde ook mee dat hij uit het zuiden 
van het land komt. Van der Velden lachend: ‘Er moet 
iemand zijn die het belang van carnaval over het 
voetlicht kan brengen!’

200 jaar decoratiestelsel
Het eerste jaar als lid van het Kapittel was voor Van 
der Velden meteen een bijzonder jaar: het decoratie-
stelsel bestond 200 jaar. Koning Willem I stelde in 
1815 de Militaire Willems-Orde en de Orde van de 
Nederlandse Leeuw in. De andere civiele orde, de 
Orde van Oranje-Nassau, zag het licht in 1892. Het 
jubileumjaar werd op 23 november groots gevierd 
met het symposium “Moed, talent en maatschappe-
lijke verdiensten” in het Nationaal Militair Museum in 
Soest. De grootmeester van de ridderorden, Zijne 
Majesteit de Koning, was aanwezig en kreeg het door 

socioloog Kees Bruin geschreven jubileumboek “Een 
hele eer” overhandigd.
Van der Velden: ‘Het was een mooie dag. Er waren 
bijna 500 gasten, waarvan het overgrote deel gedeco-
reerden. Zij mochten die dag het versiersel dragen en 
deden dat volop. Geweldig om die trotse gezichten te 
zien.’

Wikken en wegen
Een jaar lid en vele decoratiedossiers verder. Het 
heeft Peter van der Velden nieuwe inzichten 
gebracht. Hij licht toe: ‘Toen ik burgemeester was heb 
ik wel eens gedacht: wat doen ze moeilijk in Den 
Haag. Maar nu ervaar ik de andere kant, de zorgvul-
digheid waarmee wordt bepaald of iemand kan 
worden gedecoreerd en het ervoor zorgen dat er 
landelijk geen verschillen optreden.’ Het Kapittel 
komt tweewekelijks bijeen op het kantoor van de 
Kanselarij der Nederlandse Orden aan de Haagse 
Nassaulaan. De dossiers worden één voor één 
besproken. Van der Velden: ’Vaak is een voorstel klip-
en-klaar, maar iedere vergadering zijn er dossiers 
waarin wij lastige afwegingen maken. Neem een 
dossier van iemand die waarschijnlijk decorabel is, 
maar waarvan het dossier eigenlijk onder de maat is. 
Of vraagstukken in relatie tot het maatschappelijk 
draagvlak, of het verstandig is om juist op dat 
moment te decoreren. Want als het fout gaat, wordt 
dit breed uitgemeten, zeker in dit social mediatijd-
perk.’

Expertise
Van der Velden verkreeg ook een ander inzicht: ‘Vaak 
is er een iemand binnen de gemeente die de aanvra-
gen behandelt. Ook in mijn tijd was dat vaak zo, 

‘Toen ik burgemeester was heb ik wel 
eens gedacht: wat doen ze moeilijk in  
Den Haag.’
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zeker in de kleinere gemeenten. Die kennis bij een 
persoon vind ik kwetsbaar. Daarnaast moet de mede-
werker analytisch zijn, een antenne hebben voor 
gevoelige zaken, moeilijke afwegingen kunnen 
maken en adviezen kunnen schrijven. Wij zien grote 
verschillen bij gemeenten. Ik heb daar als ik erop 
terugkijk al die jaren te weinig oog voor gehad.’

Helden
Helden die met gevaar voor eigen leven een ander 
redden, ook daarin heeft het Kapittel voor de Civiele 
Orden een taak. Martine van Grieken, directeur van 
de Kanselarij der Nederlandse Orden en secretaris 
van het Kapittel voor de Civiele Orden, komt de Kapit-
telzaal binnen en schuift aan. Van Grieken: ‘Het 
Kapittel beoordeelt ook aanvragen voor de Erepen-
ning voor Menslievend Hulpbetoon. Deze onderschei-
ding kan worden toegekend aan personen die met 
gevaar voor eigen leven een moedige daad hebben 
verricht.’ Het in 1822 ingestelde Koninklijk huldeblijk 

wordt de laatste jaren weinig aangevraagd, mogelijk 
omdat de erepenning weinig bekendheid geniet. Voor 
Van der Velden gold dit in ieder geval zo. ‘Voordat ik 
lid was van het Kapittel, kende ik deze onderschei-
ding niet. Als dat wel zo was geweest, had ik hem 
zeker vaker aangevraagd. Het is een bijzondere 
medaille van de koning voor bijzondere daden. Ik doe 
dan ook een oproep aan alle burgemeesters, eert uw 
helden!’ Van Grieken: ‘In het Vademecum voor burge-
meesters, dat wij ieder jaar actualiseren en versprei-
den, zijn de voorwaarden vermeld. Wij zullen de voor-
stellen met voorrang behandelen, zodat de uitreiking 
kort na de heldendaad kan plaatsvinden.’ <
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Op de eerste actuele tafelbijeenkomst voor burgemeesters van dit jaar waren meer dan twintig burge-
meesters en verschillende vertegenwoordigers vanuit de VNG en het Rijk aanwezig (Sociale Zaken, NCTV 
en Expertise Unit Sociale Stabiliteit). Het thema was “maatschappelijke spanningen en radicalisering”. 
Het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters organiseerde de bijeenkomst samen met het Verwey-
Jonker instituut/Kennisplatform Integratie & Samenleving. 

Radicalisering en      sociale spanningen 
Behoefte aan kennis over interventies

de burgemeesters lopen tegen problemen aan 
en voelen dat zij als het ware ‘opeens’ 
worden geconfronteerd met een radicalise-

ringsprobleem, zonder dat zij over de handvatten 
beschikken dit probleem aan te pakken. Burgemees-
ters missen daarbij tevens duidelijke regie in Neder-
land. De voorzitter van de bijeenkomst, prof. dr. Hans 
Boutellier (tevens wetenschappelijk directeur van het 
Verwey-Jonker Instituut), verwoordt de situatie als 
volgt: ‘We leven in een tijd van complexiteit zonder 
richting, waarbij het (nog) niet helder is wat de oplos-
singen zijn.’ 

Wat weten we over radicalisering?
Ron van Wonderen (Verwey-Jonker Instituut) vertelt 
tijdens de bijeenkomst dat er niet één factor is die 
direct leidt tot radicalisering. De ontwikkeling ervan 
is een samenspel van verschillende factoren tegelij-

kertijd. Een belangrijke factor is wel de mate waarin 
iemand zich achtergesteld of uitgesloten voelt, veel 
belangrijker dan religie. Daarnaast spelen triggerfac-
toren mee zoals persoonlijke gebeurtenissen. Het 
radicaliseringsproces kan gezien worden als een 
‘stairway model’ met verschillende verdiepingen en 
roltrappen ertussen. Radicalisering komt voor in aller-
lei gradaties. Uitreizigers vormen maar een kleine 
groep van de radicaliserende jongeren. Een grotere 
groep vormen de jongeren die zich afkeren van de 
Nederlandse samenleving. De vragen die in de 
bijeenkomst gesteld worden zijn of polarisatie niet 
een groter probleem vormt voor de samenleving.

Toenemende emoties
De burgemeesters hebben met toenemende emoties 
en sociale spanningen in hun gemeenten te maken. 
Dat hangt samen met de problematiek van de vluch-
telingen en de opeenstapeling van problemen. De 
emoties onder de bevolking worden gevoed door de 
media en de politiek. Momenteel lijkt angst te rege-
ren in de politiek en dat vergroot de angst onder de 
burgers. De burgemeesters staan tussen de landelij-
ke politiek en de bevolking in en hebben een cruciale 
rol in het geven van betekenis aan de processen die 
er aan de hand zijn. Een praktisch probleem waar de 
burgemeesters mee te maken hebben, is dat het 
moeilijk is om in te schatten welke jongeren uitreizen 
of radicaliseren. Tot slot wordt het als knelpunt erva-
ren dat vertrouwelijke informatie waarover de burge-
meesters moeten beschikken niet gedeeld kan 
worden met anderen. 

Oplossingen en interventies
Bij het portaal van Kennisplatform Integratie & 
Samenleving komen veel vragen binnen van gemeen-
ten over welke interventies er zijn om radicalisering 
aan te pakken en welke werken. Het kennisplatform 
heeft naar aanleiding van deze vragen een inventari-
satie gemaakt van de aanpakken in Nederland. 

‘We leven in een tijd van complexiteit  
zonder richting.’
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Radicalisering en      sociale spanningen 

Kenmerkend is dat ze lokaal zijn ontwikkeld en niet 
overdraagbaar zijn gemaakt. Van deze grote groep 
zijn dertien aanpakken weliswaar niet wetenschappe-
lijk bewezen effectief, maar wel tot op zekere hoogte 
beschreven. Deze aanpakken zijn gericht op verschil-
lende aspecten van radicalisering. Een aantal van 
deze beschreven interventies wordt volgend jaar 
doorontwikkeld in overleg met het ministerie. 
Harde empirische kennis met betrekking tot ‘wat 
werkt’ met betrekking tot radicalisering ontbreekt tot 
zover in Nederland, maar ook in Europa. Wel komen 
er uit de ervaringsverhalen van burgemeesters diver-
se aandachtspunten naar voren:

Ondersteuning vanuit het Rijk
Jürgen Wander (coördinator aanpak radicalisering bij 
het ministerie van Sociale Zaken) vertelt over welke 
voorzieningen en instanties het Rijk beschikt en waar 
gemeenten gebruik van kunnen maken. Op de eerste 

plaats biedt de NCTV (Nationaal Coördinator Terroris-
mebestrijding en Veiligheid) ondersteuning door het 
opzetten van lokale structuren en casus overleggen. 
Daarnaast worden er in gemeenten met uitreizigers 
versterkingsgelden ingezet in gebieden waar de risi-
co’s hoog zijn en de weerbaarheid laag. Steun wordt 
verleend aan gemeenten bij het opzetten van directe 
netwerken en bij problemen in het onderwijs. De 
Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) ondersteunt 
gemeenten waar de sociale stabiliteit in het geding 
is. Verder hebben het ministerie van BZK en de VNG 
een vliegende brigade waarin van alles wordt opge-
tuigd op het gebied van jihadisme en vluchtelingen. 
Tot slot is er nog de door het Rijk opgestelde tien-
puntenlijst met hoe gemeenten zich kunnen voorbe-
reiden op sociale spanningen en radicalisering. 

Behoeften
Burgemeesters hebben behoefte aan handvatten om 
met radicalisering om te gaan en verschijnselen te 
kunnen duiden. Zij wensen meer sturing of regie van 
het Rijk en een landelijke overheid die kijkt naar wat 
gemeenten nodig hebben. Openheid van instanties 
die zich bezighouden met radicalisering en polarisa-
tie is belangrijk. Een boodschap dat radicalisering 
een ‘ons allen probleem’ is zou goed zijn. 
Deze tafelbijeenkomst was inspirerend en liet zien 
dat radicalisering burgemeesters aan het hart gaat of, 
zoals een burgemeester het aan het einde uitdrukt: 
‘Laat je niet radicaliseren, gebruik je gezonde 
verstand en toon passie en compassie met de 
mensen die het aangaat.’ <

Harrie Jonkman- Verwey Jonker Instituut

‘Uitreizigers vormen maar een kleine 
groep van de radicaliserende jongeren.’

1. Werk vanuit het huidige aanbod preventie 
aan het weerbaarder maken van jongeren;

2. Voor uitgereisde jongeren is nieuw en meer 
intensief beleid nodig en dient een extra 
slag gemaakt te worden;

3. Om jongeren te bereiken moet je (vertrou-
wens)personen hebben die dichtbij ze 
staan;

4. sociale netwerken zijn van groot belang 
omdat op die manier expertise gedeeld kan 
worden; 

5. Ook binnen de gemeenten zelf zijn netwer-
ken en informatie-uitwisseling tussen alle 
partijen van belang;

6. een multidisciplinaire aanpak is gewenst 
om radicalisering tegen te gaan;

7. Zet in op signalering en vroegsignalering;
8. lever maatwerk;
9. betrek ook de jongeren zelf in de dialoog 

en sluit ze in, in plaats van uit;
10. Heb aandacht voor de familie en de directe 

omgeving van de jongere en neem deze 
mensen ook serieus;

11. bagatelliseer het probleem niet, maar maak 
het ook niet groter dan het is;

12. de betrokkenheid van de burgemeester is 
belangrijk, maar die kan het niet alleen. 
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Met een rood potlood stemmen is ouderwets. Dat gebeurt nergens meer in de wereld. Zoals we in 
Nederland stemmen tellen is helemaal archaïsch. Dat moet anders kunnen: na sluiting van de stemloka-
len, druk op de knop en zie daar de uitslag. Een paar vaak gehoorde meningen van collegae. Maar is dat 
ook werkelijk zo? Een reflectie van burgemeester Aat de Jonge (Dronten) en tevens lid van de deskundi-
gengroep Elektronisch Stemmen die vorig jaar door minister Plasterk werd benoemd. 

Elektronisch stemmen:    de toekomst?
Burgemeester Mr. Aat B.L. de Jonge:

Het kunnen uitoefenen van het stemrecht is 
het hart van onze democratie. Dat moet dus 
met grote waarborgen worden omgeven. De 

commissie Korthals Altes vatte deze in 2007 met de 
randvoorwaarden: transparantie, controleerbaarheid, 
integriteit, stemgeheim, uniciteit en toegankelijkheid 
kiesgerechtigdheid en stemvrijheid. Deze waarborgen 
zijn door het kabinet overgenomen, maar gelden niet 
in absolute zin. Het gaat altijd ook om uitvoerbaar-
heid en kosten. 

In december 2013 verscheen een rapport “Elke stem 
telt” van de Commissie onderzoek elektronisch stem-
men in het stemlokaal. Deze commissie stond onder 
voorzitterschap van de heer Van Beek. Deze commis-
sie deed onder andere de aanbeveling om een stem-
printer te hanteren, waarbij de kiezer de uitgebrachte 
stem zelf print en een scanner om de stembiljetten te 
tellen. Het kabinet reageerde bij brief van 21 maart 
2014: “men ziet voor- en nadelen van de stemprinter 
en teller, neemt de aanbevelingen van Van Beek over 
en acht nader onderzoek door deskundigen noodza-
kelijk”. De TU Delft voerde vervolgens een onderzoek 
uit, in opdracht van BZK, naar de juistheid van de 
aanname van Van Beek dat door gebruik van de 
stemprinter de toegankelijkheid voor de kiezers zou 
toenemen. Uit het onderzoek komt naar voren dat dit 
geldt voor mensen met een visuele beperking, voor 
laaggeletterden en mensen met een licht verstande-
lijke beperking. Minister Plasterk stelde in het voor-
jaar 2015 een zogenaamde deskundigengroep samen 
die een tweeledige opdracht meekreeg. Formuleer 
enerzijds de specificaties waaraan de stemprinter en 
teller moeten voldoen en toets anderzijds of er een 
breed draagvlak bestaat voor het systeem met een 

printer en teller. Daarbij vormde het rapport Van Beek 
het uitgangspunt. 

De deskundigengroep
De groep onder voorzitterschap van ir. R. Prins zal 
eind maart 2016 een advies uitbrengen aan de minis-
ter. Bij de eerste opdracht gaat het onder andere om 
het formuleren van beveiligingsniveaus, het inschat-
ten van risico's en aandragen van methoden om 
fouten tijdig te detecteren, opdat de kiezer vertrou-
wen kan hebben in het systeem. Om invulling te 
geven aan de tweede opdracht zijn zogenaamde 
draagvlakgesprekken gevoerd. Ik wil niet op de 
inhoud van deze gesprekken, noch op de conclusies 
van het advies van de deskundigengroep vooruit 
lopen, maar wel een aantal verwachtingen, die ik hier 
en daar waarneem, van commentaar voorzien. 

Potlood versus digitaal
Het veel gehoorde idee dat het stemmen met een 
potlood achterhaald is, moet naar het rijk der fabelen 
worden verwezen. Enkele staten in Amerika stemden 
eerst met een stemcomputer, sommige komen daar-
van terug en kiezen voor de printer en teller. De 
burgemeestersverkiezing in Londen wordt elektro-
nisch geteld. In Estland kiest men via internet. En 
verkiezingen in Vlaanderen gaan elektronisch. Een 
handvol voorbeelden, die de stelling dat Nederland 
achter loopt niet rechtvaardigen. Ik voeg er onmiddel-
lijk aan toe dat verbeteringen nodig zijn. Maar of de 
genoemde voorbeelden voldoen aan de eisen die in 
Nederland in redelijkheid gesteld mogen worden, is 

‘Het kunnen uitoefenen van het stemrecht 
is het hart van onze democratie.’

de deskundigengroep bestaat uit:  
ir. ronald Prins (voorzitter),  prof.ir. daan van 
eijk, mr. aat de Jonge, dr. marcus Kuhn,  
prof.dr.ir. Joost Visser, prof.dr. melanie Volka-
mer en ir. marc F. Witteman. 
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Elektronisch stemmen:    de toekomst?

de vraag. Maar in 2006 is in Nederland toch gekozen 
met behulp van een stemcomputer? Dat is waar, maar 
daarna is vastgesteld dat de eisen die moeten 
worden gesteld aan de computers niet adequaat 
waren. Het stemgeheim kon niet worden gewaar-
borgd. Bij de Europese verkiezingen in 2009 werd 
weer handmatig gestemd. Ik kom ook geregeld de 
vraag tegen waarom niet via internet of met behulp 
van digiD kan worden gestemd? Deskundigen hebben 
mij overtuigd dat beide niet voldoende veilig zijn. 
Natuurlijk lopen we bij handmatig stemmen risico's 
en bij de toepassing van een printer en teller ook. 
Een 100 procent veilig systeem bestaat niet. Mense-

lijke fouten en technische gebreken blijven mogelijk, 
maar dienen optimaal gereduceerd te worden. De 
deskundigengroep zal die specificaties aangeven. 
Gecombineerd met een nieuw stembiljet (kleiner 
formaat en geschikt voor mensen met een visuele 
beperking en laaggeletterden) zal de introductie van 
een stemmenteller het proces van tellen veel minder 
bezwaarlijk maken. De kwaliteit zal enorm verbeteren 
en de snelheid zal ook toenemen, zodat veel eerder 

een voorlopige uitslag zal kunnen worden gegeven. 
Zo’n stemmenteller moet nog wel gevalideerd worden 
door een handmatige steekproef. Alleen dan weten 
we zeker dat de teller goed heeft gefunctioneerd. Het 
is een illusie te veronderstellen dat alleen met een 
druk op de knop de uitslag gereed kan zijn.

Ten slotte
Ik voorzie dat goede stappen kunnen worden gezet in 
de richting van modernisering van het stemproces. 
Belangrijk is dat we enerzijds die stappen bereid zijn 
te zetten en anderzijds ons niet verliezen in voorals-
nog onrealistische plannen. Tegelijkertijd zal het 
denken over nieuwe ontwikkelingen doorgaan. <

Aat de Jonge - burgemeester van Dronten

(Foto: NGB)

‘Een 100 procent veilig 
systeem bestaat niet.’
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Ook in 2015 heeft een groep burgemeesters weer samengewerkt in het door het NGB georganiseerde 
Vakatelier. Het overkoepelend thema voor 2015 was Besturing van de eerste overheid. Aan de hand van 
de praktijkervaringen van de deelnemers is met name ingezoomd op twee aspecten daarvan, namelijk 
de rol van de burgemeester bij democratische vernieuwing en in het veiligheidsbeleid. Twee thema’s 
waar iedere burgemeester dagelijks mee te maken heeft; voor het Vakatelier was er dan ook bepaald 
geen gebrek aan casuïstiek van de deelnemers. Een verslag van de begeleiders van het Vakatelier, Dick 
van Ginkel en Hanneke Möhring.

Besturing van de     eerste overheid
Reflecties van het Vakatelier 2015 over de rol van de burgemeester

tijdens de slotbijeenkomst van het Vakatelier is 
gediscussieerd met drie inleiders. Met prof. 
Marcel Boogers over democratische vernieu-

wing en met dr. Ruth Prins (Universiteit Leiden) en 
drs. Michael Mekel (Raad voor het openbaar bestuur 
(Rob)) over de ontwikkelingen in het veiligheidsdo-
mein. Van beide inleidingen is in dit nummer van het 
Burgemeestersblad een samenvatting opgenomen. 
Aan de hand van de persoonlijke voorbeelden van de 
deelnemende burgemeesters en de discussies met 
de inleiders tijdens de slotbijeenkomst heeft het 
Vakatelier een aantal reflecties opgeleverd, te begin-
nen met het veiligheidsdomein. 

Respect voor de gezagsrol
De nieuwe rol- en bevoegdheidsverdeling in het veilig-
heidsdomein is wat het is, en de komende tijd zal blij-
ken of de praktijk de gewenste vooruitgang zal laten 

zien. Zoals vaak bepaald niet de structuur de kwaliteit, 
maar de wijze waarop daar door betrokkenen invulling 
aan wordt gegeven. De eerste onderzoeksresultaten 
naar ervaringen van burgemeesters naar de nieuwe 
vormen van beheer en gezag  waar Prins en Mekel over 
hebben gesproken, geven aan dat burgemeesters 
sceptisch staan ten opzichte van de beknotting van 
hun gezagsrol. Het is goed om de komende tijd erva-
ringen in het land te volgen en als mocht blijken dat 
dit gevoel van beknotting breed gedeeld wordt, ligt 
hier een belangrijk punt van aandacht. En in dit kader 
past het ook om het nadenken over de gezagsrol in de 
toekomst bij mogelijke deconstitutionalisering van het 
ambt tijdig op de agenda te zetten.

Liever gezag dan bevoegdheden
Het vakatelier herkent heel sterk de wens en behoef-
ten van burgemeesters om liever op basis van gezag 

(Foto: NGB)
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Besturing van de     eerste overheid
dan bevoegdheden te functioneren. Maar de waaier 
aan nieuwe bevoegdheden brengt grote risico’s tot 
politisering en juridisering met zich mee. Het is zinvol 
om te bekijken of onderwerpen tijdig kunnen worden 
“ontveiligd”, dat wil zeggen in een andere context 
kunnen worden getrokken. Het sociale domein is een 
voorbeeld waar dat goed denkbaar is, zie bijvoor-
beeld de “AVE” toepassing zoals die ontwikkeld is in 
Leeuwarden (zie kader)

Bewaak je informatiepositie
De deelnemers aan het Vakatelier herkennen het 
fenomeen dat op momenten van crisis de samenle-
ving zich richt tot de burgemeester, maar deze niet 
altijd over alle informatie beschikt die nodig is voor 
een adequate reactie. De veelheid van actoren 
hebben nog niet altijd de burgemeester goed op het 
netvlies als belangrijke functionaris. Hier ligt een rol 
voor de burgemeesters zelf. Organiseer een goede 
informatiepositie met alle relevante stakeholders,  
eis die zo nodig op en aarzel niet om je daarbij als 
aanspreekpunt voor de samenleving groot te maken 
als het nodig is!

Democratische waarden centraal
Ten aanzien van het tweede thema democratische 
vernieuwing heeft het Vakatelier drie conclusies 
getrokken die ook als aanbevelingen kunnen worden 
gezien.
Op veel plekken wordt druk geëxperimenteerd met 
lokale democratie, en de samenleving neemt ook 
steeds meer zelf het initiatief. In deze veelheid van 
initiatieven neemt het belang van het bewaken van 
de democratische waarden sterk toe. De uitdaging 
voor de burgemeester is om die democratische waar-

den lokaal te expliciteren en de gemeenteraad daarin 
mee te nemen en met de samenleving te verbinden.

Experimenteerruimte en uitwisseling
Experimenteren vraagt om uitproberen, de randen op 
te zoeken en soms buiten de lijntjes te kleuren. Met 
experimenten wordt gezocht naar de ideeën om 
lokaal bestuur en lokale democratie te versterken. Dit 
verhoudt zich soms slecht met bestaande protocollen 
en regels. En cruciaal is daarbij dat instanties en 
toezichthouders een open houding aannemen ten 
opzichte van lokale experimenten en daarvoor ruimte 
creëren; een aspect waar ook de beroepsorganisatie 
NGB aandacht voor moet houden.
Er is zoals gezegd een veelheid aan democratische 
initiatieven in Nederland en het zou goed zijn om de 
bestuurlijke ervaringen daarmee inzichtelijk te 
maken. Wellicht in de vorm van een bestuurlijke prac-
tice dag, waarin burgemeesters praktijkervaringen 
met elkaar delen en kunnen leren.  
Het was weer een leerzaam Vakatelier in 2015, en de 
deelnemers van dit jaar wensen de deelnemers aan 
het komende Vakatelier 2016 veel plezier en succes. <

Dick van Ginkel en Hanneke Möhring

Ook in 2016 organiseert het Nederlands 
Genootschap van Burgemeesters weer een 

Vakatelier. De beschrijving ervan vindt u op blz. 
27 van de Opleidingengids voor burgemees-

ters. Voor 2016 is het overkoepelende thema 
“Voorgaan in maatschappelijke turbulentie”. 

De startdag is op 27 juni (10.00-16.30 uur). 
Vervolgens zijn er drie tussentijdse bijeenkom-

sten van een dagdeel en de slotbijeenkomst is op 
28 november (13.00-21.00 uur). Wilt u meedoen? 

Meld u dan aan via info@burgemeesters.nl. 

de gemeente leeuwarden heeft in samenwer-
king met het netwerk directeuren sociaal 
domein en het VNg programma sociale teams 
een aanpak ter Voorkoming van escalatie 
ontwikkeld (aVe). analoog aan de bekende 
grIP voor incidenten, schetst de aVe een 
opschalingsniveau bestaande uit vier fasen. 
Het doel is het voorkomen van een dreigend 
escalerende situatie, en het beperken en 
beëindigen van een escalerende situatie.

aan het vakatelier 2015 hebben de volgende burgemeesters deelge-
nomen: marnix bakermans (landerd), Peter de Jonge (Hoogezand-
sappemeer), Jac Klijs (moerdijk), Johanneke liemburg (littensera-
diel), Karel loohuis (Hoogeveen), ellen Nauta-van moorsel (Hof van 
twente), manon Pelzer (bergen), gregor rensen (brielle), bas Van 
den tillaar (gulpen-Wittem), Paul Verhoeven (Heeze-leende)
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Tijdens de slotbijeenkomst van het Vakatelier 2015 ontving de deelnemersgroep drie gasten om de 
inzichten in de thema’s van het Vakatelier te verbreden. Prof. Marcel Boogers verzorgde een inleiding 
over democratische vernieuwing. Dr. Ruth Prins (Universiteit Leiden) en drs. Michael Mekel (Raad voor 
het openbaar bestuur (Rob)) leverden een bijdrage over de burgemeester in het veiligheidsdomein. Een 
samenvatting van hun verhalen.

Inleidingen tijdens    de slotbijeenkomst
Vakatelier 2015

Deel 1: Waar de raad nog  
controleert is de samenleving al 
drie stappen verder

Het gist en het bruist
Op vele plekken in Nederland wordt nagedacht over de 
vraag hoe de lokale democratie weer van impulsen 
kan worden voorzien. Het gist en bruist dan ook rond 
de lokale democratie. Er zijn veel onderzoeksrappor-
ten met goede tips (Verweij-Jonker Instituut, Rob, 
VNG), en diverse initiatieven (BZK, “Democratic Chal-
lenge”) doen pogingen tot bundeling van vernieuwen-
de experimenten en een innovatieve agenda te 
komen. En dat is ook echt nodig want de lokale demo-
cratie die ons zo lief is, maakt moeilijke tijden door.

Benjamin Barber vatte de kern van de lokale democra-
tie al eens kernachtig samen met de uitspraak van de 
burgemeester van Jeruzalem tegen een groep discussi-
erende geestelijken: ‘Gentlemen, spare me your 
sermons and I will fix your sewers.’ ‘Dat is namelijk wat 
burgemeesters doen’, zei Barber. ‘They fix sewers!’
Landelijk wordt bepaald wat er moet gebeuren, maar 
het is de lokale praktijk waarin het wordt gereali-
seerd: zonder stoere standpunten, pragmatisch, 
concreet, dicht bij de samenleving en kort op de 
uitvoering. Maar die lokale praktijk en democratie 
staan wel ernstig onder druk.

In de knel tussen regio en wijk
We zien al langer dat het draagvlak voor partijpolitiek 
in Nederland afneemt en steeds minder houvast biedt 

aan inwoners bij het maken van keuzes, en aan lokale 
politieke partijen om zich namens de samenleving uit 
te spreken. Ook de steeds grotere betrokkenheid van 
verschillende overheidsinstellingen en het verschuiven 
van zwaartepunten naar de regio maken het voor de 
gemeenteraad moeilijk om overzicht te houden. En 
denk ten slotte ook aan de complexiteit van transities 
in bijvoorbeeld de zorg die vele gemeenteraden het 
gevoel geven buiten spel te staan.
En daar komt nog eens een nieuw fenomeen bij. De 
samenleving heeft al lang geleerd zichzelf te organi-
seren. In buurten, wijken en dorpen nemen inwoners 
het initiatief. De samenleving lijkt de boodschap van 
de decentralisaties goed te begrijpen en organiseert 
zich langs eigen lijnen en op basis van eigen priori-
teiten. De gemeenteraad wordt links en rechts inge-
haald en raakt in de knel tussen regio en wijken.

Nog meer cockpit als reflex?
Je zou kunnen zeggen dat het stuur van de lokale 
democratie inmiddels een veelheid van stuurwielen 
is, en verschillende partijen elk een van die sturen in 
handen hebben. In de praktijk van de gemeenteraad 
betekent dit dat de neiging tot depolitisering groot is. 
Wat in Den Haag aan normen uitvaardigt, wordt 
lokaal door de raad als doelstelling overgenomen. 
Incidenten worden vastgepakt en uitvergroot en 
leiden tot verdere detaillering van de cockpit. Nog 
meer focus op cijfers in plaats van de inhoud, met 
daarbij alle risico’s van het ontstaan van ‘spread-
sheet fetisjisme’. 

Democratische waarden bewaken
Hoe kan de gemeenteraad weer positie krijgen? 
Volgens Boogers ligt de uitdaging voor de gemeente-
raad in het expliciteren en bewaken van de democrati-
sche waarden. Is iedereen die het aangaat betrokken? 
Is hun invloed gezocht en heeft die plek gekregen? Zijn 
de beraadslagingen transparant? Wordt er efficiënt 
gewerkt? En is de legitimiteit van het proces geborgd?

‘Landelijk wordt bepaald wat er moet 
gebeuren, maar het is de lokale praktijk 
waarin het wordt gerealiseerd.’
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Inleidingen tijdens    de slotbijeenkomst

Deze democratische waarden zouden het richtsnoer 
moeten zijn voor gemeenteraden. Vooraf als kader 
voor processen, achteraf voor toetsing. En hier ligt 
volgens Boogers ook de grote uitdaging voor burge-
meesters. Als “burgemeester van iedereen” ligt er 
een kans om de gemeenteraad met de samenleving 
te verbinden. De raad in verbinding te brengen en 
houden met de ontwikkelingen in de samenleving en 
de samenleving te laten bewegen richting raad. 
Draagvlak te creëren voor de democratische waarden 
en daarmee de raad in positie te brengen.

Deel 2: Liever op basis van gezag 
dan bevoegdheid

Traditioneel als veranderlijk
De rol en verantwoordelijkheid van de burgemeester 
in het openbare orde en veiligheidsdomein (OOV) is 
zowel traditioneel als veranderlijk. De eigenstandige 
verantwoordelijkheid voor de openbare orde zoals 
bepaald in de Gemeentewet is nog altijd dezelfde, 
evenals de basisbevoegdheden gezag en bevel. Maar 
de beleidspraktijk waar de burgemeester mee te 
maken heeft is wel sterk aan verandering onderhevig 
met alle gevolgen van dien.

Verveiliging
Met de groeiende complexiteit van de samenleving is 
de aandacht voor veiligheidsvraagstukken sterk 
toegenomen. Die grotere aandacht is volgens Prins 

en Mekel voor een deel toe te schrijven aan sterkere 
gevoelens van onzekerheid en onveiligheid in de 
samenleving en de daardoor vergrote alertheid. Maar 
ook de domeinen waarin veiligheidsvraagstukken op 
lokaal niveau een rol spelen zijn – onder meer door 
decentralisatie – sterk toegenomen; denk aan de 
zaken als jeugd, overlast en drugsgerelateerde onder-
werpen. Onderzoek naar de frequentie en vormen 
waarin veiligheidsonderwerpen voorkomen op de 
lokale beleidsagenda laat onverbiddelijk zien hoe 
sterk de waaier aan veiligheidsonderwerpen in de tijd 
is gegroeid (zie schema Prins, 20141). En dat alles 
heeft tot gevolg dat het belang van de openbare orde 
portefeuille is versterkt.

Waaier van nieuwe bevoegdheden
De toenemende aandacht voor OOV vertaalt zich ook 
in een groot aantal nieuwe bevoegdheden. Niet 
alleen in de Gemeentewet zijn de bevoegdheden op 
OOV gebied uitgebreid. Ook in andere wetgevingsdo-
meinen zoals de Opiumwet, Wet BIBOB, Wet politie-
gegevens, Wet tijdelijk huisverbod en de Drank en 
Horecawet, zijn nieuwe bevoegdheden verschenen. 
Deze nieuwe bevoegdheden versterken enerzijds de 
formele positie van de burgemeester, maar brengen 
in de praktijk ook een juridisering en politisering met 
zich mee, mede door het feit dat de handelingsmoge-
lijkheden van de burgemeester in die nieuwe 

1 Prins & R.S. (2014), Safety first. How local processes of 
securitization have affected the position and role of Dutch 
mayors. PhD thesis. Public Administration, Social Sciences, 
Erasmus University Rotterdam.

V.l.n.r. Prof. Marcel Boogers, drs. Michael Mekel, dr. Ruth Prins
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bevoegdheden gespecificeerd en geprotocolleerd 
zijn. De burgemeester zal via lokale timing en maat-
werk landelijke wetgeving nuttig en werkbaar moeten 
maken.
Daarnaast blijkt ook dat burgemeesters niet direct 
naar hun bevoegdheden grijpen wanneer ze worden 
geconfronteerd met een veiligheidsprobleem. Veelal 
handelen burgemeesters als eerste op basis van 
gezag en zachte vormen van interventie. Het feit dat 
er ook nog formele bevoegdheden zijn, maakt dat 
deze de zachtere acties van burgemeesters kracht 
bijzetten: opereren in de schaduw van hiërarchie. Het 
kan in dat kader heel nuttig zijn om lokale gebeurte-
nissen te “ontveiligen” om daarmee andere oplossers 
en oplossingen binnen en buiten het gemeentehuis 
te kunnen invliegen. Denk bijvoorbeeld aan jeugd-
overlast, veiligheidsissues (politie, repressie) en 
welzijn/sociale issues (scholen, opvoeden).

Van “solist” naar “supernetwerker”
Met de gegroeide complexiteit van het veiligheidsdo-
mein is ook het aantal partijen die ook een rol/
bevoegdheid heeft sterk gestegen. Steeds vaker func-
tioneert de burgemeester in bovenlokale samenwer-
kingsverbanden en is de wederzijdse afhankelijkheid 
groot. Als regisseur zonder formele doorzettings-
macht doet dat meer dan ooit een beroep op de 
leiderschapsstijlen netwerken, faciliteren en koppe-
len.
Ook de vorming van het nieuwe nationale politiebe-
stel en de veranderde beheersbevoegdheden van de 
regioburgemeester en reguliere burgemeester heeft 
naar verwachting implicaties voor de rol van de 
burgemeester in het veiligheidsdomein. De eerste 
ervaringen van burgemeesters naar de nieuwe 
verhouding tussen beheer en gezag in Oost-Neder-
land zijn recent onderzocht en wijzen op uiteenlopen-
de ervaringen: licht positief over te behalen efficiën-
tieslag rond bijvoorbeeld inkoop van materialen, 
deels neutraal omdat de huidige praktijk als weinig 
veranderd wordt ervaren, als ook vrees voor beknot-
ting van de gezagsrol (Jacobs et al, 20151). De tijd zal 
leren hoe de ervaringen elders zullen uitpakken.

Informatiepositie cruciaal
‘Als het mis gaat staan ze toch bij jou op de stoep’, 
was een verzuchting van meerdere burgemeesters. De 
informatiepositie van de burgemeester is cruciaal, 
maar staat ook onder druk. Van binnenuit zijn de 

1 Jacobs, G., S. Bayerl, E. Brein, M. Flory, H. van de Bunt, N. Haas & 
R. Prins (2015) Evaluatie Politiewet 2012 in de Eenheid Oost-
Nederland en landelijke thema’s; Erasmus Universiteit Rotterdam/
WODC.

verwachtingen over de rol van de burgemeester groot, 
van buitenaf moeten instanties en organisaties leren 
informatie tijdig met de burgemeester te delen. Het is 
daarom van groot belang om de eigen raad en organi-
satie goed mee te nemen in de nieuwe rollen en 
bevoegdheden van de burgemeester op OOV gebied, 
en extern actief met stakeholders in gesprek te zijn 
over tijdige en adequate informatiedeling.

Dick van Ginkel en Hanneke Möhring
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Gezamenlijke aanpak  
identiteits- en adresfraude voor 
gemeenten
Op 14 maart jongstleden organiseerde 
BZK een bestuurlijke bijeenkomst over de 
gezamenlijke aanpak van identiteitsfrau-
de. Er werden verschillende best practices 
aangedragen. Bijvoorbeeld: de aanpak 
Top600 in Amsterdam, een integrale 
aanpak waaraan ruim dertig organisaties
zijn verbonden.  
Meer informatie:  
tel (RvIG): 088 900 1000, info@rvig.nl, 
www.rijksoverheid.nl/adresfraude,  
www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.

Zelfcorrigerend vermogen 
twitter tijdens crises
Wouter Jong (NGB) heeft een wetenschap-
pelijk onderzoek gedaan naar de tweets 
op de avond van de NOS gijzeling. Het 
geeft inzicht in het zelfcorrigerend vermo-
gen van twitter tijdens crisis. Het artikel is 
beloond met de Top Student Paper Award 
van de University of Central Florida. De 
prijs werd uitgereikt tijdens de 6e Interna-
tional Crisis & Risk Communication Confe-
rence. 
Het artikel is te downloaden via  
www.tinyurl.com/icrc2016

24 uur met Willem
Ter afsluiting van de viering 200 jaar 
Koninkrijk organiseert het Nationaal 
Archief de tentoonstelling 24 uur met 
Willem – Koning van Nederland en 
België. De Koninklijke Verzamelingen 
hebben vele tientallen persoonlijke 
objecten beschikbaar gesteld voor deze 
tentoonstelling. De objecten variëren 
van zijn bureau, werkkostuum, servies 
en documententas tot verschillende 
belangrijke documenten. De tentoon-
stelling 24 uur met Willem is nog te zien 
tot 17 juli 2016. www.nationaalarchief.nl

Jubileumboek ‘Een hele eer’
Het Kapittel heeft Kees Bruin, die dertig 
jaar geleden promoveerde op het 
onderwerp onderscheidingen, gevraagd 
een jubileumboek te schrijven. Hij 
behandelt niet alleen de werking van 
het decoratiestelsel gedurende de afge-
lopen twee eeuwen. Bijzonder is een 
uniek herhalingsonderzoek onder gerid-
derden naar de betekenis van het deco-
ratiestelsel. 

Het boek “Een hele eer” kost €17,95 
en is te bestellen bij WBooks  
(www.wbooks.com).
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de Amsterdamse gemeentegiro of 

het gemeentelijk archiefbeheer.”

maarten van rossem , historicus

Bijna 
5000 ex.
verkocht

isbn 978 90 12 39623 3  |  ¤ 16,– incl. btw

Adv Ambtenaren A4 210x297   1 21-01-16   13:46
LTR_P028_LTR-BB-80-2016   28 23-3-2016   16:08:35


	LTR_P001_LTR-BB-80-2016
	LTR_P002_LTR-BB-80-2016
	LTR_P003_LTR-BB-80-2016
	LTR_P004_LTR-BB-80-2016
	LTR_P007_LTR-BB-80-2016
	LTR_P008_LTR-BB-80-2016
	LTR_P011_LTR-BB-80-2016
	LTR_P012_LTR-BB-80-2016
	LTR_P013_LTR-BB-80-2016
	LTR_P014_LTR-BB-80-2016
	LTR_P016_LTR-BB-80-2016
	LTR_P018_LTR-BB-80-2016
	LTR_P020_LTR-BB-80-2016
	LTR_P022_LTR-BB-80-2016
	LTR_P024_LTR-BB-80-2016
	LTR_P027_LTR-BB-80-2016
	LTR_P028_LTR-BB-80-2016



