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Inhoud

Actuele tafels

De serie Actuele Tafels is al weer even aan de gang. Zo 
waren we afgelopen maand te gast bij de Politieacade-
mie. In het ‘glazen huis’ ofwel de iX-room werden we 
bijgepraat over nieuwe technologieën die het veiligheids-
domein raken, zoals sensing. Er zijn diverse pilots, 
Operational Field Labs opgestart. In dit Burgemeesters-
blad een artikel over de mogelijkheden van sensingtech-
nologie in dunbevolkte of rurale gebieden. Door de 
verstedelijking van de inzet van de politie een interes-
sante. Tevens kregen we tijdens de bijeenkomst een 
snelcursus vigerende regelgeving over drones. In de 
beroepspraktijk zijn er nogal wat vragen bij burgemees-
ters. In dit blad een artikel over de ‘basics’ die u als 
burgemeester moet weten of regelen. Deze maand gaan 
we op werkbezoek in Ossendrecht, waar we een kijkje 
nemen ‘achter de schermen’ bij het operationele terrein 
van de ME (Mobiele Eenheid) en SGBO’s (Staf Grootscha-
lig en Bijzonder Optreden). Ook dit maal gaan we in op 
zaken die relevant zijn voor de burgemeester, zoals de 
flexibilisering van de inzet van de ME. Waar liggen de 
scheidslijnen en waar houdt het mandaat van de burge-
meester op? Ik merk dat deze kruisbestuiving nuttig is 
om weer ‘up-to-date’ te zijn en zie ook dat burgemees-
ters geïnspireerd raken en met nieuwe, frisse ideeën 

weer naar huis gaan. En daarvoor zijn de Actuele Tafels 
bedoeld. Voor meer informatie en aanmelden voor een 
van de volgende bijeenkomsten kijk op www.burgemees-
ters.nl/actueletafel2016 en hopelijk tot ziens. 
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Kleinschalig zoeken, kleinschalig vinden en vervolgens op een efficiënte manier de zaak regionaal organise-
ren. Dat is het uitganspunt van de integrale aanpak voor zorg en veiligheid waar Oost-Brabant sinds een jaar 
mee aan de slag is. Verschillende partijen werken hierin nauw samen, waaronder 40 gemeenten, de Regionale 
Ambulance Voorziening (RAV), politie, Openbaar Ministerie, Novadic Kentron (verslavingszorg), drie GGZ-
instellingen (Reinier van Arkel, GGzE en GGZ Oost Brabant) en zorgverzekeraars. Burgemeester Jan Pommer van 
Sint-Michielsgestel is aanjager van de integrale aanpak en vertelt hoe Oost-Brabant omgaat met dit vraagstuk.

Organiseren van Nabijheid 
Oost-Brabant in de aanpak van personen met verward gedrag

‘Het aantal registraties van verwarde perso-
nen bij de politie is nog steeds groeiende, 
en waarschijnlijk wordt slechts een deel 

geregistreerd, omdat degene die een winkeldiefstal 
pleegt, in de registers wordt geregistreerd als winkel-
dief, terwijl het een persoon met verward gedrag betreft. 
Met andere woorden, het probleem is veel groter.’ 
Volgens de tussenrapportage van het landelijke 
Aanjaagteam Verwarde Personen (januari 2016) is voor 
mensen die verward gedrag vertonen en in een acute 
situatie terechtkomen, de beschikbaarheid van zorg en 
de overdracht van acuut naar niet-acuut niet altijd goed 
geregeld. Ook is er nog niet overal GGZ-kennis aanwe-
zig in de meldkamer. Omdat de politie vaak als enige 
uitrukt na een oproep bij verwarde personen, komt het 
voor dat de politie deze persoon vervoert en deze in 
een politiecel terecht komt. Hiervoor is echter geen juri-
dische basis als er geen strafbare feiten zijn gepleegd 
en draagt ook niet bij aan het welzijn van de persoon. 

Pommer: ‘De politie besteedt per jaar gemiddeld 60 
procent van de werkzaamheden aan deze groep, 
terwijl die er helemaal niet voor is ingericht. Dat is 
mede de reden dat we elkaar in Oost-Brabant hebben 
opgezocht en proberen volgens een integrale aanpak 
dit vraagstuk aan te pakken.’

Doelgroep
In Nederland zijn ongeveer 160.000 volwassenen 
tussen de 18 en 65 jaar die voldoen aan de definitie 
van personen met verward gedrag: ‘Mensen die grip op 

hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico 
aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokke-
nen’ (Bron: Aanjaagteam Verwarde Personen). Het gaat 
om mensen met verschillende aandoeningen en/of 
beperkingen (psychiatrische klachten, licht verstande-
lijke beperkingen, dementie, verslaving) en/of verschil-
lende levensproblemen (schulden, dakloosheid, verlies 
van dierbaren, gebrek aan participatie, onverzekerd 
zijn, illegaliteit, etc.). Daarnaast is er in Nederland een 
groep personen met een psychiatrische stoornis die 
tevens zeer gevaarlijk gedrag vertoont. Deze personen 
hebben, naast een psychiatrische stoornis, delicten 
gepleegd, waarvan de strafrechttitel inmiddels is verlo-
pen of die nog geen delicten hebben gepleegd, maar 
wel zorg nodig hebben in een zeer beveiligde omgeving 
in de GGZ. Er zijn mensen die geen ondersteuning of 
zorg willen of niet onderkennen dat ze die nodig 
hebben. Dit terwijl het soms vanuit persoonlijk én 
maatschappelijk oogpunt wel van belang is. Er is ook 
een groep die bekend is onder de noemer potentieel 
gewelddadige eenling (PGE): een persoon die veelal in 
een isolement verkeert, een krenking of grief koestert 
tegen de maatschappij of diens vertegenwoordigers 
(denk aan het Koninklijk huis of bewindspersonen), 
waarbij sprake kan zijn van mogelijk gewelddadig 
handelen dat kan leiden tot maatschappelijke onrust 
of ontwrichting. Deze personen zijn gevaarlijk en 
kunnen ook verward zijn. Tot slot zijn er vluchtelingen 
die verward gedrag vertonen of overlast veroorzaken. 
De inschatting van het COA is dat dit bij 7 tot 10 
procent van de vluchtelingen voorkomt. Het beschik-
ken over de juiste (gezamenlijke) informatie en indica-
tie is van belang voor het toeleiden van iemand naar 
passende zorg of voor het vorderen van een passende 
straf. Daarvoor is samenwerken noodzakelijk. 

Integrale Aanpak
De vaak complexe problemen kennen dus verschillen-
de oorzaken, vragen om uiteenlopende oplossingen, 

‘Kleinschalig zoeken, kleinschalig vinden 
en vervolgens op een efficiënte manier de 
zaak regionaal organiseren’
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armslag en de betrokkenheid van veel partijen. Perso-
nen met verward gedrag hebben vaak moeite met 
lezen en schrijven, zijn dakloos of hebben financiële 
problemen en zijn soms onverzekerd. Dat maakt dat ze 
lastig te bereiken en te helpen zijn. Tijdens een eerste 
aanraking met verwarde personen, heeft er al vaak een 
escalatie plaatsgevonden. Volgens Pommer bestaat de 
integrale aanpak in eerste plaats uit het organiseren 
van kleinschaligheid: ‘Zorgen dat je door de ‘ogen, -en 
oren functie’ van alle betrokkenen op wijk-, zelfs op 
straatniveau, verwarde personen op een adequate 
manier weet te vinden. En tegelijk de oplossing van 
het probleem uniform op een grootschalige manier 
weet te organiseren, waarbij alle relevante ketenpart-
ners zijn betrokken. Zo hebben we bijvoorbeeld door 
deze gerichte samenwerking een man weten op te 
sporen die het huis in verwarde toestand had verlaten 
zonder dat bij zijn naastbetrokkenen te melden en op 
een camping was gaan wonen. Het belangrijkste is, 
dat er een samenhangende aanpak is voor zorg en 
veiligheid binnen de hele keten: Van de meldkamer, 
naar de ambulance, via de GGZ en verslavingszorg tot 
de familieleden en de hulpverleners in de eigen omge-
ving. Het feit dat we aan al deze actoren aandacht 
besteden en hen een plek geven, is denk ik de groot-
ste succesfactor.’ 

Regio en Rijk
Regionale afspraken over samenwerking werken 
alleen als uitvoerende professionals die goed kennen 
en toepassen. Pommer: ‘De regionale samenwerking 
in Oost-Brabant verloopt nu heel goed. Voorheen 
deed iedereen zijn eigen ding met eigen protocollen. 
Elkaar kennen én gekend worden, daar gaat het om. 
We hebben een minicongres gehad waarbij alle part-
ners, inclusief de verzekeraars waren betrokken. 

Daar werden elkaars problemen in beeld gebracht en 
niemand liep weg. Dat betekent dus dat iedereen 
bereid is om zijn verantwoordelijkheid te nemen en 
waar dat niet lukt daarvoor op landelijk niveau 
aandacht te vragen. Belangrijk van de zijde van het 
Rijk is de zorg die er is voor de onverzekerden. Dat 
vind ik een typische rijkstaak.’ 
Op landelijk niveau is afgesproken dat gemeenten 
mensen zonder een adres actief traceren en een 

‘Regionale samenwerking: Elkaar kennen 
én gekend worden, daar gaat het om’
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briefadres verstrekken. Daarnaast zet het ministerie 
van VenJ zich maximaal in om onverzekerde (ex)gede-
tineerden, als onderdeel van hun re-integratie, te 
begeleiden naar een zorgverzekering. Door deze 
acties moet het aantal mensen zonder verzekering 
sterk worden teruggebracht. Als ultimum vangnet 
komt er vanuit het ministerie van VWS een regeling 
dat er in geval van nood, en voordat de papieren in 
orde zijn, zorg verleend kan worden. Dit geldt niet 
alleen voor levensbedreigende zorg, maar voor alle 
noodzakelijke zorg. Hierna worden zo snel mogelijk 
het adres en de verzekering in orde gebracht. 

Pommer: ‘Verder vind ik het van belang dat de proto-
collen rondom het vervoer van verwarde personen via 
de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) landelijk 
de nodige aandacht krijgen. Voor de rest is het zaak 
dat, binnen de budgetten van de GGZ en alles wat 
daarmee samenhangt, resultaten geboekt worden 
zodat mensen die niet zelfstandig in de maatschappij 
kunnen leven of langer in een instelling kunnen 
verblijven of op een andere manier in de wijk, bijvoor-
beeld door groepswonen, kunnen functioneren.’

Hoe verder 
‘Ik bezoek op dit moment samen met Marie-Louise 
van der Kruis, voorzitter van de stuurgroep Verwarde 
Personen en tevens bestuurder van Reinier van Arkel 
(GGZ), alle regionale portefeuille-overleggen van 
wethouders. Ons advies is, dat in alle 40 gemeenten 
een lokaal overleg wordt georganiseerd. Daar zijn de 

burgemeester, de wethouder(s), de ambtenaar inte-
grale veiligheid en de ambtenaar zorg bij betrokken. 
Tegelijkertijd worden er in samenwerking met de 
Veiligheidshuizen Oost-Brabant overlegtafels Sociaal 
Domein georganiseerd, waar ‘zorg’ en ‘openbare orde 
en veiligheid’ worden besproken. De aanpak staat 
ook geagendeerd in de driehoek. 
Een van de resultaten die de stuurgroep beoogt is dat 
de meldkamer Oost-Brabant geïntegreerd gaat werken 
en dat ze een werkwijze gaat hanteren, waarmee situ-
aties rondom verwarde personen direct kunnen 
worden geïdentificeerd. Hierdoor kan de triage op 
een adequate manier kan plaatsvinden. Dat betekent 
dat er iemand met kennis van de psychiatrie in de 
meldkamer aanwezig moet zijn, of dat die kennis 
moet worden georganiseerd. De gemeenteraden zijn 
nog niet betrokken bij de besluitvorming omdat we 
op dit moment vooral bezig zijn met het opbouwen 
van een organisatie, rond de ketenpartners en de 
colleges zelf. Wel worden ze geïnformeerd. Op het 
moment dat de aanpak met bijvoorbeeld de Psycho-
lances (vervoer voor mensen met verward gedrag), de 
geïntegreerde meldkamer of de inrichting van de 
crisisdienst bij GGZ-instellingen kan leiden tot finan-
ciële consequenties voor de gemeente, dan is het wel 
van belang tijdig de raad te betrekken.’ 
Op de vraag wat de toekomstvisie is, antwoordt 
Pommer gedreven: ‘Dat niemand blijft zitten met een 
probleem dat hij niet aan kan. Dat niemand ten 
onrechte in een politiecel terecht komt. En dat 100% 
van de mensen die wij vinden of van de straat oppak-
ken met een behandelplan de instelling verlaat en dat 
ook op de lange termijn de zorg gewaarborgd is. De 
samenwerking in het netwerk is erop gericht om dit 
voor elkaar te krijgen. Deze begint al vanaf de vind-
plaats, via de meldkamer, tot en met het behandel-
plan. Het is ook gewoon een kwestie van beschaving, 
van humaniteit, dat we in een beschaafde samenle-
ving voor dit soort personen, een menswaardige 
oplossing vinden. We zijn op de goede weg.’ <

Anouck Haverhoek/ NGB 
in samenwerking met Peter Smit (gemeente Sint 

Michielsgestel)

meer informatie
Wilt u meer weten over de aanpak van personen 

met verward gedrag? Op www.aanjaagteam.nl 
staan concrete handvatten in de vorm van negen 
bouwstenen. Bouwstenen met oplossingsrichtin-

gen en minimale benodigdheden voor een slui-
tende aanpak. Tevens staan er praktijkvoorbeel-

den van collega-gemeenten, zorgprofessionals en 
andere betrokkenen uit de keten.

‘De samenwerking begint vanaf de 
vindplaats, via de meldkamer, tot aan 
het behandelplan en daarna’

Stuurgroep Verwarde Personen Oost- Brabant. Foto: Wim Hollemans
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Het komt niet zo vaak voor dat burgemeesters 
overstappen naar een andere baan. Dat is begrij-
pelijk omdat we een prachtig en eervolambt 
bekleden. Midden in de maatschappij en in de 
wetenschap dat je elke dag weer bij kan dragen 
aan een goed functionerende lokale samenle-
ving. Dat vereist natuurlijk wel de nodige frisheid.
Naarmate je een baan langer doet moet je je de 
vraag stellen of je nog steeds de bijdrage kunt 
leveren die nodig is. Of dat er anderen zijn die 
dat nog beter kunnen dan jij. Om je die vraag 
onbevangen te kunnen stellen is het voor oudere 
collega’s prettig om te weten dat er een goed 
vangnet is als je wilt stoppen. Met sollicitatiever-
plichting uiteraard! Voor jongere collega’s ligt dat 
anders maar zij kunnen proberen door te stromen 
binnen het ambt of daarbuiten.
Om de keuze voor een stap naar buiten te facilite-
ren organiseren we als Genootschap cursussen 
op het gebied van loopbaanoriëntatie. Van deel-
nemers hoor ik daar heel goede geluiden over. 
Maar ook dat de buitenwereld niet zo’n goed 
beeld heeft van wat een burgemeester eigenlijk 
doet en hoe ingewikkeld ons vak soms is. Daar-
om is het percentage deelnemers dat daadwerke-
lijk over weet te stappen relatief laag.
Het zou goed zijn om binnen het Genootschap 
van gedachten te wisselen over het beeld van de 
burgemeester zoals dat nu bestaat en hoe we dat 
in positieve zin kunnen versterken. De vraag is 
dan natuurlijk ook in welke andere sectoren 
burgemeesters met hun kennis en ervaring goed 
aan de slag kunnen.
Zelf stop ik per 1 september als burgemeester. 
Dan ben ik in totaal eenentwintig jaar burgemees-
ter geweest waarvan de laatste tien jaar in Haar-
lem. Ik word dan directeur van het VSB fonds. 
Toen ik dat bekend maakte was de meest gehoor-
de reactie dat dit wel een opmerkelijke stap is. 

Dat is het ook maar aan de andere kant ook weer 
niet.
Het VSB fonds is voortgekomen uit de ooit in 
Haarlem opgerichte Maatschappij tot het Nut van 
het Algemeen. Deze Maatschappij richtte lang 
geleden de eerste Spaarbank op. Want van 
sparen zouden de mensen beter en sterker 
worden. Toen ook de commerciële banken de 
spaarder ontdekten kregen de vaak lokale 
banken het moeilijk. Zij bundelden hun krachten 
en gingen samen verder onder de naam Verenig-
de Spaar Banken (VSB). Uiteindelijk kwam VSB in 
het Fortis-concern terecht dat zoals bekend 
ophield te bestaan. Maar de Stichting VSB 
bestond nog en bij de liquidatie van Fortis werd 
besloten om het mooie bedrag van twee miljard 
Euro in een Fonds te stoppen dat als doelstelling 
kreeg om de kwaliteit van de samenleving te 
versterken. Geheel in lijn dus met datgene wat de 
aloude Maatschappij tot het Nut van het Alge-
meen beoogde. 
Het jaarlijks rendement wordt uitgegeven aan 
culturele en maatschappelijke projecten. Aan mij 
de taak om ervoor te zorgen dat het geld op 
plaatsen terechtkomt waar het maatschappelijk 
rendement zo groot mogelijk is. Ofwel waar de 
samenleving de beste kwaliteitsimpulsen krijgt. 
Dat lijkt me mooi om te doen. Want het is in feite 
dezelfde missie die wij als burgemeesters delen. 
En daarom is mijn stap minder opmerkelijk dan 
die op het eerste gezicht lijkt. Bijdragen aan de 
kwaliteit van een samenleving waarin iedereen 
meedoet. Maar dan vanuit de particuliere sfeer.
En toegegeven; met wat meer rust en ruimte voor 
al die leuke dingen waar je als burgemeester 
onvoldoende aan toekomt!

Bernt Schneiders

Een opmerkelijke stap?
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Er zijn in ons dichtbevolkte land flink wat dunbevolkte gebieden. De politiedienstverlening heeft daar 
een heel ander karakter dan in de dichtbevolkte gebieden. Dat is op zich niet nieuw. Toch lijkt het erop 
dat met de komst van de Nationale Politie de nabijheid van politiecapaciteit minder is geworden in deze 
plattelandsgebieden. 

Politiesurveillance in  dunbevolkte gebieden
De mogelijkheden van Sensing 

er is een duidelijke trend te zien dat de politie-
capaciteit naar dichtbevolkte kernen trekt. 
Dorpskernen en rurale gemeenten ervaren hier-

mee een achteruitgang van die politienabijheid. Tijd 
om eens na te denken over de gevolgen. Ik gebruik 
graag het begrip van nabijheid van de politiecapaci-
teit. Daarmee bedoel ik de merkbare aanwezigheid 
van politiecapaciteit die met spoed kan reageren op 
incidenten. Maar ook die een zekere pakkans gene-
reert als het gaat om illegale activiteiten. Het gaat 
hierbij niet alleen om de aanrijtijden bij incidenten 
maar ook om een zekere surveillancedichtheid. 

We kunnen dit rekenkundig benaderen maar in feite 
is de beleving van de inwoners in het gebied veel 
eerder bepalend voor hun beoordeling van de veilig-
heid in hun omgeving. De politie staat hiermee voor 
een dilemma. Wil zij bij de meeste incidenten een 
aanvaardbare aanrijtijd realiseren en de bewoners 
het gevoel geven dat hulp in nood nabij is, dan zal zij 
de schaarse capaciteit van de dichter bevolkte gebie-
den moeten aanspreken. En dat wordt steeds minder 
realistisch. De relatief kleine groep inwoners van een 
dunbevolkt gebied trekt hiermee dus aan het kortste 
eind. De oplossing van een andere verdeling van 
menscapaciteit leidt per saldo tot een grotere onte-
vredenheid over de dienstverlening van de politie en 
vooral tot een minder efficiënte inzet van capaciteit 
van de politie. De gevolgen voor gebieden met 
minder bevolkingsdichtheid lijken op het eerste 
gezicht mee te vallen. Toch zijn er indicaties die 
wijzen op een groter gevoel van onveiligheid bij deze 
inwonergroep. Bovendien zijn deze gebieden extra 
kwetsbaar door de vestiging van illegale activiteiten 
waarbij criminelen ongestoord hun werk kunnen 

doen. Diverse incidenten wijzen hierop. De relatief 
lichte surveillancedruk maakt dat de politie zonder 
verdere intelligence nauwelijks een bruikbaar omge-
vingsbewustzijn kan creëren. 

Sensing 
Worden dunbevolkte gebieden dus vrijplaatsen voor 
criminele activiteiten? In de huidige situatie is dat 
risico vrij groot en de impact op de bevolking even-
eens. Sensing zou een meerwaarde kunnen beteke-
nen voor de politie. Sensing is het waarnemen of 
verzamelen van informatie met betrekking tot een 
object of persoon met een technisch hulpmiddel (de 
sensor). Sensing gaat over sensoren. Sensoren zijn 
technische hulpmiddelen, die in de kern een verlen-
ging van de menselijke zintuigen zijn. Sensoren zijn 
bijvoorbeeld in staat om een geluid, een gebeurtenis, 
een beweging, een temperatuur of een gewicht te 
herkennen. Sensoren kunnen apart of gecombineerd 
worden ingezet. Bij een gecombineerde inzet kunnen 
sensoren elkaar versterken in het gebruik, net zoals 
dat bij menselijke waarneming het geval is. De 
sensoren worden ingezet om bepaalde gebeurtenis-
sen waar te nemen die voor de politie relevant zijn. 
Het werken met sensoren (sensing) stelt de politie in 
staat om meervoudige en complexe waarnemingen te 
doen. Het menselijk waarnemen wordt door de inzet 
van technologie gericht ondersteund en versterkt. 
Veel bedrijven, maar ook particulieren hebben 
bijvoorbeeld camera’s op bedrijventerreinen ingezet 
en wegbeheerders kunnen op afstand het verkeer 
managen. Denk ook aan microfoons, brandmelders, 
druksensoren in de grond (die opmerken waar 
iemand loopt), bewegingssensoren, of camerabeel-
den van drones en informatie van sociale media 
kunnen worden gebruikt. Samenwerking op het 
niveau van sensoren, die op één platform gedeeld 
kunnen worden, waarbij de data conform af te spre-
ken convenanten kan worden gedeeld, zou een ster-
ke verbetering zijn van de samenwerkingsinfrastruc-
tuur in dunbevolkte gebieden. 

‘Het menselijk waarnemen wordt door de 
inzet van technologie gericht ondersteund 
en versterkt’ 
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Politiesurveillance in  dunbevolkte gebieden

Operational Field Lab
De minister van Veiligheid en Justitie heeft in zijn 
beleidsnotitie bij de politievisie op sensing ruimte 
geboden om nieuwe concepten te ontwikkelen en 
daarmee te experimenteren. Hij heeft daarbij een 
juridisch-ethische toetsing vooraf voorgeschreven 
waarmee een experiment aan waarde wint. De Neder-
landse Politieacademie heeft voor deze conceptont-
wikkeling en de begeleiding van experimenten een 
speciale omgeving ingericht: de innovatie experience 
room, de iX. Hier zijn alle faciliteiten aanwezig om de 
betrokken data te monitoren en een praktijkexperi-
ment van begin tot eind te begeleiden. De vraag is of 
er onder bestuurders van dunbevolkte gebieden 
belangstelling bestaat voor een dergelijk experiment. 
Het voordeel van experimenteren is dat er vanaf 
conceptontwikkeling tot en met de evaluatie verschil-
lende stakeholders zoals bewoners, politie, bedrijven 
en publieke instellingen betrokken worden. 

Pilot Zeeuws-Vlaanderen
Op zoek naar een gebied voor een experiment lijkt 
Zeeuws-Vlaanderen erg geschikt. Niet alleen door de 
bevolkingsdichtheid maar ook door de afwezigheid 

van grote stedelijke kernen in de omgeving, een 
grensgebied met België, een grote toeristenstroom 
en een slechte bereikbaarheid van hulpverleners van 
buiten dit gebied. Bijzonder interessant is ook de 
mogelijkheid om vanaf zee een directe ingang tot 
Nederland te krijgen voor handel in verboden goede-
ren of zelfs mensenhandel. Wellicht is ook de douane 
en de Koninklijke Marechaussee geïnteresseerd om 
de krachten in dit gebied te bundelen.

Draagvlak
Zodra bij de verschillende partijen nut en noodzaak 
van de ontwikkeling van nieuwe veiligheidsconcepten 
gezien wordt, kan, met behulp van subsidiëring door 
het ministerie van VenJ, een beroep worden gedaan op 
de kennis en expertise van de Politieacademie. Als het 
experiment geslaagd is, kan met de gevonden oplos-
sing natuurlijk gestalte worden gegeven in andere 
soortgelijke gebieden. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij het NGB (info@burgemeesters.nl). <

Frans Copini/ Veiligheidsconsultant Partners 4 
Solutions b.v.

www.p4s.nl

Luchtfoto Zeeuws-Vlaanderen. Foto: RWS
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De zorgen over de invoering van de Nationale Politie waren de afgelopen jaren bij burgemeesters niet 
gering. Wat ging het betekenen voor hun gezagspositie? Welke politiebureaus zouden worden opgehe-
ven? Zou de wijkgebonden politiezorg niet worden aangetast? We polsten de stemming bij drie burge-
meesters. Burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem: ‘Een serieuze dreiging is dat er de komende 
jaren wordt gesneden in de wijkgebonden politiezorg.’

Het einde van wijkgebonden  politiezorg?
Burgemeesters over de vorming van de nationale politie

‘Nu we niet meer over het beheer gaan, 
focussen we in Zeeland en Midden- en 
West- Brabant meer op de inhoud, op de 

gezamenlijke problemen. Dat vind ik in zekere zin 
een voordeel ten opzichte van de tijd van voor de 
nationale politie. Toen hadden we het vaak over geld 
en toeters en bellen, herinner ik mij uit mijn Rijn-
mondtijd’, zegt burgemeester Harald Bergmann van 
Middelburg. ‘Een ander voordeel’, zegt hij, ‘is dat we 
door de grotere schaalgrootte makkelijker over poli-
tiecapaciteit kunnen beschikken’. Maar dit wil niet 
zeggen dat hij onverdeeld positief is over de vorming 
van de nationale politie. Hij mist de mogelijkheid om 
op regionaal of lokaal niveau met het beheer te 
kunnen schipperen. ‘Dat van bovenaf bepaald wordt 
hoeveel politiebureaus er zijn, wat de aanrijtijden 
zijn en welk materieel je tot je beschikking hebt, 
beïnvloedt het gezag van burgemeesters. Het risico 
bestaat dat we ons als burgemeesters steeds meer 
afhankelijk maken van wat we van boven krijgen, 

terwijl het zo zou moeten zijn dat wij bepalen wat er 
lokaal nodig is en dat iemand de zaken eromheen 
regelt. Het beheer moet het gezag volgen, nu is het 
eerder andersom. Het gebeurt geregeld dat wij 
vanuit Den Haag niet de middelen krijgen die we 
nodig hebben om de zaken waaraan wij prioriteit 
willen geven adequaat uit te voeren. Het is soms 
behelpen.’ ‘Natuurlijk’, zegt hij, ‘is iedereen voor 
gezamenlijk inkopen en voor een goede ICT, maar ik 
zou graag zien dat een aantal beheerstaken worden 
teruggedecentraliseerd naar de districten of de 
basiseenheden, naar de plekken waar het werk moet 
worden gedaan. Anders ben ik bang dat sluipender-
wijs steeds meer van bovenaf wordt bepaald wat er 

lokaal gebeurt. We hebben meer ruimte nodig om 
ons beleid ook inhoudelijk meer vorm te geven.’

Grotere flexibiliteit
Burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem en 
regioburgemeester binnen het nieuwe politiebestel is 
het niet met Bergmann eens dat het gezag steeds 
meer het beheer volgt. ‘Toen de nationale politie 
werd ingesteld, was het wél de vrees dat het beheer 
voor ging schrijven wat het gezag zou kunnen. Maar 
ik moet zeggen dat ik die situatie nog niet heb 
meegemaakt en ook niet van collega’s heb gehoord. 
Sterker: een van de redenen van de nationale politie 
was een grotere flexibiliteit en dat er makkelijker met 
personeel geschoven kan worden. En dat is ook zo. 
Als het nodig is kan je ergens even een extra grote 
inzet hebben, wat vroeger toch wat lastiger was. Ook 
een voordeel ten opzichte van vroeger’, zegt Schnei-
ders, ‘– althans dat hoop ik – is dat de recherche 
landelijk makkelijker grote onderzoeken kan gaan 
draaien, doordat de politieorganisatie nu één organi-
satie is in plaats van dat ze uit 25 regio’s bestaat.’
Hij zegt zich wel iets voor te kunnen stellen bij het 
nut van doorcentraliseren als je als burgemeesters te 
maken hebt met een korpsleiding die weinig commu-
nicatief is. ‘In mijn regio is dat zeker niet het geval. 
Integendeel, ik heb een korpschef die zeer gericht is 
op het bestuur en snapt dat de politie in haar eentje 
dorpen en steden niet veiliger kan maken. Ook staat 
bij ons niemand op zijn strepen in de zin van “dit is 
beheer, daar gaat u niet over”. De verhoudingen zijn 
zeer harmonieus.’ 

Politiezorg
Burgemeester Marja van der Tas van Steenwijkerland 
is ‘tevreden’ over hoe de vorming van de nationale 
politie tot dusverre voor haar gemeente heeft uitge-
pakt. ‘Natuurlijk heb je als burgemeester wat aan 
gezag ingeleverd door de vorming van grote regio’s, 

‘Het beheer moet het gezag volgen,  
nu is het eerder andersom’
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Het einde van wijkgebonden  politiezorg?
maar ik voel mij zeker niet beknot in mijn gezag. En 
als je kijkt naar hoe de politiezorg in de praktijk 
uitpakt, is er eigenlijk niet veel veranderd’, zegt ze. 
‘De politiepost in Steenwijk is gebleven en daarnaast 
hebben we de post in het Nationaal Park Weerribben-
Wieden behouden, waar de politie in de zomermaan-
den samen met de gemeente, Staatsbosbeheer, het 
waterschap en Natuurmonumenten handhaaft. 
Natuurlijk heb ook ik mijn zorgen over rechercheca-
paciteit en de kwaliteit van de ICT, maar waar het mij 
vooral om gaat is dat de bewoners dagelijks op de 
politie kunnen rekenen. En die inzet is er, zeker 
vanuit de wijkagenten.’
Steenwijkerland is een uitgestrekte plattelandsge-
meente met veel water en ligt zeer excentrisch in de 
nieuwe politieregio. Met name de aanrijtijden van de 
politie waren dan ook een grote zorg bij de vorming 

van de nationale politie, zegt Van der Tas. ‘Het was 
echt spannend of de politiezorg nog nabij bleef; dat 
mensen de politiezorg bleven krijgen op de momen-
ten dat ze dat nodig achten. Om dat te realiseren 

moest het steunpunt in Steenwijk blijven, want van 
ons naar de hoofdvestiging in Kampen is bijna een 
uur rijden. Tijdens het overleg met politie hierover 
bleek gelukkig dat ook zij zich er zeer van bewust 

‘Als het nodig is kan je ergens even een 
extra grote inzet hebben, wat vroeger toch 

wat lastiger was’
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waren dat die nabijheid cruciaal is en heeft ze 
concessies gedaan aan de efficiency van de eigen 
organisatie door de post in Steenwijk te laten voort-
bestaan.’

Gemengde gevoelens
Dat Schneiders geen aanwijzingen heeft dat het 
gezag van burgemeesters ernstig is aangetast door de 
invoering van de nationale politie, wil niet zeggen dat 
hij onverdeeld positief is over de vorming ervan. Hij 
ervaart de hele operatie met gemengde gevoelens. 

Zo vindt hij zijn rol als regioburgemeester ‘nuttig’ om 
ervoor te zorgen dat ‘de krachten van al die loslopen-
de burgemeesters in zijn regio gebundeld en verbon-
den worden’, zodat de inbreng vanuit het gezag goed 
geborgd is ten opzichte van een centralistisch aange-
stuurde politie en openbaar ministerie. ‘Maar als 
korpsbeheerder had ik, omdat ik ook over het beheer 
ging, veel intensiever contact met de politie, collega-
burgemeesters en de hoofdofficier van justitie. Het 
regioburgemeesterschap is wat vrijblijvender, een wat 
mindere positie.’ 
‘Een serieuze dreiging is’, zegt Schneiders, ‘dat er de 
komende jaren wordt gesneden in de wijkgebonden 
politiezorg. Als regioburgemeesters hebben we daar-
om onlangs nog een pleidooi geschreven voor het 

behoud daarvan. Dat pleidooi was nodig, vonden wij, 
omdat we de komende tijd een discussie krijgen over 
de hoeveelheid politiemensen. Vast staat dat het 
beschikbare budget te weinig is om de politie ervan 
te kunnen betalen. Wat er gaat gebeuren is dat ze 
minder mensen van hoge kwaliteit gaan aannemen 
en dat ze extra willen investeren in de kwaliteit en 
capaciteit van de recherche. Die operatie brengt het 
gevaar met zich mee dat de wijkgebonden politiezorg, 
waarvan je vaak niet direct kunt aangeven hoe effec-
tief die is, eraan gaat. En dat willen wij natuurlijk niet. 
We moeten dus als burgemeesters die transitie in het 
personeelsbestand heel goed in de gaten houden.’ 
‘Ook’, zegt hij, ‘moeten burgemeesters er heel erg 
alert op zijn dat de politie het werk dat zij minder 
interessant vindt niet steeds vaker op het bordje van 
de gemeentelijke boa’s legt. Ik zie dat die neiging er 
is, maar we moeten absoluut voorkomen dat we over 
een tijdje weer eigen gemeentelijke politiekorpsjes 
hebben die eenvoudige dingetjes doen; een goed-
moedige gemeentepolitie voor het klein bier. De 
kracht van onze politie is die hele brede benadering, 
van preventie tot repressie. We hebben een brede 
politie die zowel openbare orde als hulpverlening als 
opsporing doet, dat is een groot goed. We moeten 
ervoor uitkijken dat dat niet uit elkaar gaat groeien.’ 
Ook Bergmann vindt dit een reële bedreiging. ‘De 
nationale politie staat onder druk en heeft de neiging 
meer te gaan focussen op boeven vangen. Ik zou het 
betreuren als mijn boa’s straks verantwoordelijk 
zouden worden voor handhaving en openbare orde. 
Boa’s moeten een aanvulling blijven op de politie.’

Rendement
Alle drie de burgemeesters hebben op dit moment 
weinig kritiek op hoe het er in hun regio aan toe gaat, 
maar zegt Schneiders: ‘Net als de meeste burgemees-
ters, zet ik nog steeds hele grote vraagtekens achter 
het uiteindelijke rendement van de megaoperatie om 
te komen tot een nationale politie. Ik heb nog steeds 
niet het idee dat Nederland er veiliger van wordt en 
dat het beter en goedkoper wordt. Integendeel: het 
kost een heleboel centen. En dan moet het ergste van 
de reorganisatie nog komen: de oprichting van de 
politiedienstencentra, waar al de backoffice-activitei-
ten gebundeld worden. Ga er maar aan staan.’ <

Peter van Noppen

‘Boa’s moeten geen goedmoedige 
gemeentepolitie voor klein bier worden’
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Business as usual

dgbK

Gert-Jan Buitendijk

Directeur-Generaal Bestuur en Wonen

Sinds april is ‘nieuw BZK’ van start gegaan. Elf maan-
den geleden kondigde het departement een reorgani-
satie aan die het ministerie van BZK beter in staat 
moet stellen om de opgaven van nu en in de 
toekomst aan te pakken. Dat heeft geleid tot een 
nieuwe structuur van afdelingen, directies en directo-
raten-generaal.

Zelf mag ik mij naast directeur-generaal van goed 
bestuur, ook de directeur-generaal voor wonen 
noemen. ‘Bestuur én Wonen?’ vraagt u? Jazeker! De 
verwevenheid van de inrichting van het openbaar 
bestuur met de woningmarkt is gewoon groot. De 
verbinding stelt ons in staat om vanuit de opgave 
naar de inrichting van het openbaar bestuur te 
kijken. Het kijken naar beide beleidsterreinen in 
samenhang gaat wonen én bestuur ongetwijfeld een 
impuls geven, en toont nu al zijn meerwaarde.

Laat ik twee voorbeelden geven:
Ten eerste, de verhoogde asielinstroom. Vanuit BZK 
hebben we met V&J de regie genomen om samen met 
gemeenten en provincies afspraken te maken over 
opvang, huisvesting, scholing en integratie van 

vluchtelingen en vergunninghouders. Naast deze 
coördinerende rol komen óók onze vakinhoudelijke 
kennis over lokaal bestuur, gemeentelijke financiën, 
regionale samenwerking en huisvesting in deze 
aanpak samen. Dit heeft geleid tot het Bestuursak-
koord Verhoogde Instroom in november en recent het 
Uitwerkingsakkoord Verhoogde instroom in april.
Ten tweede, de Omgevingswet. Naar verwachting 
treedt die Wet in 2018 in werking, maar de implemen-
tatie ervan werpt nu al zijn schaduw vooruit. De Omge-
vingswet heeft grote impact op de uitvoering van het 
gemeentebeleid voor de fysieke leefomgeving. Ik 
noem het zelf vaak de vierde decentralisatie. Onder-
deel van de wet vormt de verplichting van het Rijk om 
een integrale visie op het beleid voor de fysieke leef-
omgeving op te stellen, de Nationale Omgevingsvisie. 
Ook daar levert BZK expertise; op het terrein van 
bouwen en energie in de gebouwde omgeving, lokaal 
bestuur, gemeentefinanciën en regionale samenwer-
king. Dat bij de Omgevingswet de bestuurlijke vragen 
niet los gezien kunnen worden van de vragen op het 
terrein van bouwen en energie is evident. Ook hier kan 
in samenhang worden opgetreden.

Deze werkwijze komt overeen met het rapport ‘Maak 
Verschil’ dat de Studiegroep Openbaar Bestuur in 
maart heeft gepubliceerd. Het rapport onderzoekt hoe 
het openbaar bestuur een bijdrage kan leveren aan 
economische groei. Geconstateerd wordt dat de 
inhoudelijke opgave leidend is in de regio en bepa-
lend is voor het ‘bestuurlijk jasje’ van de regio. Dit 
zagen we ook bij de decentralisaties in het sociaal 
domein, waar BZK zocht naar de juiste bestuurlijke 
randvoorwaarden, zodat de gemeenten de taken goed 
kunnen uitvoeren. En het heeft natuurlijk ook alles te 
maken met nieuwe vormen van regionale samenwer-
king, zoals de vorming van woningmarktregio’s.

De verbinding van het openbaar bestuur en de fysie-
ke omgeving zorgt ervoor dat er geen lokaal bestuur-
der is die niet een aanknopingspunt vindt bij ons DG. 
Maar merkt u iets van al deze veranderingen? Nee. 
BZK blijft voor u gewoon het aanspreekpunt voor de 
onderwerpen die u gewend was. En behalve dat wij 
de onderwerpen de komende periode integraler 
oppakken, blijft BZK gewoon BZK. Business as usual.
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Op vrijdag 20 mei jongstleden vond op de begraafplaats Sint Barbara in Amsterdam de boekpresenta-
tie plaats van het Handboek Vermiste Personen. Dit handboek helpt de politie om in te schatten welke 
vermissingszaak de prioriteit moet krijgen die het verdient. Het NGB maakt zich hard om de positie van 
achterblijvers van vermissingen te verbeteren.

Het Vermissingendossier
Tussen hoop en wanhoop

met jaarlijks circa 40.000 personen die 
spoorloos verdwijnen, is het voor de politie 
steeds weer een helse zaak om in te schat-

ten welke vermissing echt foute boel is. Tal van varia-
belen spelen daarbij een rol. Zoals de weersomstan-
digheden op het moment van de vermissing, de leef-
tijd en de geestelijke problemen van de vermiste. 

Ongeveer 80 procent is binnen 48 uur teruggevon-
den, in maar ongeveer 100 gevallen is de vermiste 
persoon na een jaar nog altijd spoorloos. Irma Schijf, 
één van de auteurs van het Handboek: ‘Je moet jezelf 
altijd afvragen: in welk proces hoort deze casus. Is 

het moord? Gaat het om een zedendelict? Belandde 
iemand in de prostitutie? Of is iemand vrijwillig 
vertrokken? De oorzaak achterhalen is cruciaal. Bij 
vermissingen die verkeerd afliepen, ging het mis 
omdat de oorzaak onduidelijk bleef.’

Het boek is niet alleen bedoeld voor de politie, maar 
eigenlijk voor allerlei organisaties die betrokken 
kunnen zijn bij een vermissing. Schijf: ‘We brengen 
het boek dan ook niet alleen in het Nederlands uit. Er 
is ook een Engelstalige versie ‘Police Investigations 
of Missing Persons’ verschenen. Deze versie is onder 
meer bedoeld voor Interpol.’

Langdurige vermissingen 
Het NGB is met name bij de langdurige vermissings-
zaken betrokken. Samen met Slachtofferhulp Neder-
land zijn wij al een aantal jaren achter de schermen 

‘Je moet jezelf altijd afvragen: in welk 
proces hoort deze casus?’

Begraafplaats St Barbara Amsterdam. Foto: Jessica de Lepper
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bezig om de positie van achterblijvers te verbeteren. 
Want los van de vermissing van een dierbare, krijgen 
achterblijvende familieleden vaak ook te maken met 
een enorme bureaucratische rompslomp. Zolang er 
immers geen rechtsvermoeden van overlijden is, 
betaalt een levensverzekering niet uit. De incasso’s 
van hypotheek en ziektekostenverzekering lopen 
door, terwijl de inkomsten stoppen zodra de vermiste 
niet meer op zijn of haar werk verschijnt. Of de 
aangevraagde Kinderopvangtoeslag wordt geweigerd, 
zolang er op papier nog een partner in het spel is. 

Inmiddels zijn de nodige stappen gezet om deze 
precaire situatie dragelijker te maken. Mede dankzij 
de tomeloze inzet van Slachtofferhulp Nederland is 
contact gelegd met het Verbond van Verzekeraars, de 
Nederlandse Vereniging van Banken, Belastingdienst, 
Zorginstituut Nederland, de Pensioenfederatie en de 
Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken. Alle 
instanties hebben zonder uitzondering positief gerea-
geerd om op achterblijvers toegesneden werkwijzen 
te ontwikkelen. Bij een deel van de instanties krijgt 
dat de vorm van een protocol, bij een deel de vorm 
van een contactpersoon voor Slachtofferhulp Neder-
land die actie kan ondernemen wanneer achterblij-
vers tegen problemen aanlopen. Ook heeft het minis-
terie van Veiligheid en Justitie in samenwerking met 
Slachtofferhulp Nederland een folder uitgebracht 
over de mogelijkheden van bewindvoering bij vermis-
sing. 

Een andere belangrijke verbetering is dat er gewerkt 
wordt aan een verklaring voor achterblijvers waarmee 
zij bij instanties kunnen aantonen dat de vermiste 
persoon in het centraal register voor vermiste perso-
nen is opgenomen. Dit houdt nauw verband met de 
protocolontwikkeling van ketenpartners, die behoefte 
hebben aan een dergelijke verklaring van de politie 
voordat zij maatwerk kunnen leveren.

Baliemedewerkers en burgemeesters
In de praktijk blijken achterblijvers vaak tussen wal 
en schip te vallen, met name in de periode dat er nog 
geen verklaring ligt van een rechtsvermoeden van 
overlijden. Omdat een dergelijke verklaring pas een 
jaar na de vermissing bij de rechtbank kan worden 
aangevraagd, ontstaan in die eerste periode vaak de 
meeste problemen. Voor burgemeesters is het rele-
vant om te beseffen dat er in veel gevallen al contact 

bestaat met andere instanties die een rol spelen in 
een vermissingsdossier. 

Het NGB pleit in uitzonderlijke omstandigheden voor 
een pragmatische aanpak, waarin een burgemeester 
kan zeggen “Goede regel, maar nu even niet”. Als 
een achterblijver aanklopt bij de gemeente, blijkt er 
behoefte te bestaan aan iemand die kennis van 
zaken heeft om hem of haar bij te staan in de kluwen 
van regelgeving. Anders komen zij ook niet aan rouw-
verwerking toe. Daarom is het goed om met de eigen 
baliemedewerkers te delen dat, indien een achterblij-
ver zich op het gemeentehuis meldt, zij contact 
kunnen zoeken met Slachtofferhulp Nederland. Oók 
vanuit de wetenschap dat baliemedewerkers in de 
praktijk hoogst zelden met deze problematiek zullen 
worden geconfronteerd. 

Tijdens de Actuele Tafel van 7 december 2016 staan 
we samen met Slachtofferhulp Nederland verder stil 
bij deze problematiek. <

Wouter Jong/NGB

‘Bij vermissingen die verkeerd afliepen, 
ging het mis omdat de oorzaak 

onduidelijk bleef’

Het boek is geschreven door sybo 
schouten, Paul van den eshof en 
co-auteurs Irma schijf en Carlo 
schippers. Het wordt uitgegeven 
door reed business en is online te 
bestellen via www.producten.
reedbusiness.nl en bol.com
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Op woensdag 18 mei jongstleden was het NGB met de “Actuele Tafel” te gast bij de Politieacademie. De 
aanwezige burgemeesters werden daar door de politie, IenM en VenJ bijgepraat over drones. Een goede 
sessie over een onderwerp waar in de beroepspraktijk nog de nodige vragen over bestaan.

Veilig vliegen met drones
Vigerende regelgeving 

drones zijn steeds vaker te zien in het lucht-
ruim. De populariteit van deze kleine onbe-
mande vliegtuigen of helikopters is groot. De 

schatting is dat er 100.000 drones zijn aangeschaft. 
Voor het merendeel de kleinste varianten, die vaak 
alleen maar binnen of in de tuin kunnen vliegen, maar 
ook een aanzienlijk aantal van het grotere type die tot 
vier kilo zwaar kunnen zijn. Vliegen met drones is leuk 
en biedt talloze mogelijkheden. Om het vliegen met 
drones voor iedereen veilig te laten verlopen zijn er 
wel regels. Geldt dit voor alle drones? Jazeker, zelfs 
met een kleine speelgoed-drone ben je ‘gebruiker van 
het luchtruim’ en gelden de luchtverkeersregels. 

Op veilige afstand
Een belangrijke regel is dat je met een drone niet 
boven groepen mensen of aaneengesloten bebou-
wing, (spoor)wegen of andere bouwwerken mag vlie-
gen. Dat geldt voor particulieren, maar ook voor de 
overheid zelf. Dus ook een mooie overzichtsfilm over 
het historisch centrum zal op problemen stuiten. Ook 
mag de drone niet hoger dan 120 meter boven de 
grond komen. Omdat drones een risico vormen voor 
andere luchtvaartuigen, zoals traumahelikopters, 
moet de gebruiker een drone direct aan de grond 
zetten als er een ander luchtvaartuig aankomt. Ook is 
het verboden om in de buurt van luchthavens of 
andere no fly zones komen. Filmen en fotograferen 
met een drone mag, mits de privacy van anderen 
wordt gerespecteerd.

APV en andere regelgeving
De komst van drones heeft in principe geen gevolgen 
voor de APV, tenzij er bepaalde (rust?)gebieden in de 
gemeente zijn waar het vliegen met drones moet 

worden verboden. Voor de bebouwde kom is een 
droneverbod niet nodig, omdat het immers al is 
verboden om boven aaneengesloten bebouwing te 
vliegen. De landelijke regelgeving is de maatstaf en 
voorziet in de meeste situaties die zich kunnen voor-
doen. Maar er is uiteraard een grijs gebied. Zo is 
bijvoorbeeld onduidelijk of een gemeente in het 
kader van de zondagsrust kan verordenen dat op 
zondag niet met drones gevlogen mag worden. Het is 
een deel van de regelgeving dat nog niet is uitgekris-
talliseerd.
Toch zal het voor de lokale overheid primair de evene-
mentenvergunning zijn waar de drones een rol in 
spelen. In de praktijk gebeurt het namelijk wel dat er 
bijvoorbeeld bij een marathon in het open gebied 
wordt gefilmd met drones. De gevaren van een neer-
stortende drone worden onderschat; mocht een drone 
onbestuurbaar worden, dan kan een val tot ernstige 
verwondingen leiden. Voor zover er met drones wordt 
gevlogen rond dergelijke evenementen, is het raad-
zaam om alleen vanuit een schuine hoek te filmen en 
niet over groepen mensen heen te vliegen.

Mobiel cameratoezicht
Tijdens de bijeenkomst kwam ook de drone als alter-
natief voor mobiel cameratoezicht (art. 151c Gemeen-
tewet) ter sprake. In de praktijk zal dit waarschijnlijk 
geen uitkomst bieden. Allereerst door de praktische 
omstandigheden. Een accu van een drone houdt het 
waarschijnlijk hooguit 20 minuten vol, zodat het geen 
duurzame oplossing voor cameratoezicht is. Daarnaast 
speelt ook het juridische argument mee dat het met 
het oog op proportionaliteit en subsidiariteit waar-
schijnlijk geen haalbare oplossing is. Als het doel op 
een andere, voor de burger minder ingrijpende wijze 
bereikt kan worden, dient de inzet van een drone 
achterwege te blijven. Bovendien heeft toezicht in de 
meeste gevallen vooral zin boven groepen mensen, 
bijvoorbeeld in een uitgaansgebied in de bebouwde 
kom. Maar juist daar is het op basis van de hierboven 
genoemde regels niet toegestaan om te vliegen. Ook 
speelt mee dat cameratoezicht door middel van 
drones vaak niet zichtbaar is. Tot slot maakt een drone 

‘Ook een mooie overzichtsfilm over het 
historisch centrum zal op problemen 
stuiten’
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met camera doorgaans een grotere inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer dan een statische camera. 
Zoals de Autoriteit Persoonsgegevens aangeeft 
kunnen drones personen namelijk makkelijk volgen en 
leidt dit tot cameratoezicht op plaatsen waar die 
personen verwachten onbespied te zijn.1

Hulpdiensten
Diverse hulpdiensten werken inmiddels in een pilot-
omgeving met de inzet van drones. Zo doet de brand-
weer onderzoek naar de inzet van drones bij branden 
met gevaarlijke stoffen en natuurbranden. De politie 
heeft diverse pilots lopen op het gebied van opsporing, 
het in kaart brengen van de plaats delict en crowd 
control. Daarnaast loopt een pilot om roofvogels in te 
zetten voor het onderscheppen van vijandige drones.

Handhaving
Handhaving van de regels voor het vliegen met 
drones ligt bij de politie, op grond van de algemene 
toezichtstaak van de politie (art. 3 Politiewet). Voor 
het niet-naleven van de regels kan een boete worden 
gegeven en kan de drone in beslag worden genomen. 
Voor het commercieel gebruik van drones gelden 
specifieke eisen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing 
als in opdracht foto’s worden gemaakt of om inspec-
ties van windmolens te doen of wanneer de gemeen-
te drones gebruikt voor cartografie. In die gevallen 
heeft de exploitant een certificaat nodig.

Mogelijkheden en onmogelijkheden
Tijdens de sessie werd duidelijk dat het onderwerp 
‘drones’ nog in de kinderschoenen staat. Voor een deel 
wordt teruggevallen op de regelgeving die ook voor 
modelvliegers geldt. Tegelijkertijd zijn er op Europees 
niveau ontwikkelingen die ook nadere regels gaan stel-
len voor het gebruik van deze onbemande toestellen. 
Zoals de spreker van het Ministerie van Infrastructuur & 
Milieu aangaf: “Het is een voorbeeld van disruptieve 
technologie. Nieuwe mogelijkheden worden geboden, 
maar ook problemen die niet allemaal van tevoren 
kunnen worden voorspeld.” De ontwikkelingen worden 
door ons nauwlettend gevolgd. Het NGB trekt hierin op 
met VNG, waarbij burgemeester Aat de Jonge (Dronten) 

1 Cameratoezicht. Beleidsregels voor de toepassing van bepalingen 
uit de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet 
politiegegevens, Autoriteit Persoonsgegevens, Den Haag: 2016

vanuit de VNG-commissie Bestuur & Veiligheid het 
voortouw neemt om de implicaties voor de gemeenten 
te volgen en, waar nodig, bij te sturen. <

Wouter Jong/NGB
Michiel Geuzinge/VNG

meer informatie
Meer informatie over veilig vliegen met drones is 
terug te vinden op rijksoverheid.nl/drones en de 

website van de VNG.
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Hoe ging het gezag in de oorlogsjaren om met dilemma’s? Die vraag staat centraal in het boek 
“Schieten op de maan”, dat burgemeester Elbert Roest van Laren N.H. samen met Teun Koetsier schreef. 
Burgemeester Jhr. Hubert Louis Marie van Nispen van Sevenaer, politie-inspecteur Willem Boog en 
pastoor Jan Brouwer vertegenwoordigen in het boek het gezag in de Larense bezettingstijd. Hoe kwam 
Elbert Roest ertoe om dit fraaie, rijk geïllustreerde boek te schrijven en wat leverde het op?

Schieten op de maan
Boek over Gezag en Verzet in de Larense bezettingstijd

‘gewoonlijk vieren we in Laren een jubile-
umjaar van de bevrijding met een band 
die op De Brink Vera Lynn-liederen ten 

gehore brengt, maar met 70 jaar bevrijding wilden we 
het anders doen: met meer creativiteit en meer vanuit 
bevolking’, zegt Roest over de aanloop naar het boek. 
‘Ik dacht: “Laat ik nou zelf het goede voorbeeld 
geven; ik ga een verhaal houden over de oorlog.” 
Naarmate de datum dichterbij kwam, werd ik steeds 
zenuwachtiger, want ik kom immers van buiten en in 
de zaal zitten allemaal lieden die het beter weten. 
Maar het was een succes en toen dacht ik: er is 
belangstelling voor, laten we kijken of we Laren in 
bezettingstijd in een boek kunnen documenteren.‘

Kill your darlings 
‘Als je een dergelijk project begint, moet je ook geluk 
hebben. Toen we een oproep hadden gedaan om 
bronnen beschikbaar te stellen, werd ons een grote 
geluk was in schoot geworpen. Een mevrouw kwam 
drie fotoboeken brengen met foto’s van een tante die 
in de oorlog met een geërfde Leica fotodocumentair 
de oorlog vastgelegd had met gevoel voor de histori-
sche situatie. Wij konden honderden foto’s van unie-
ke momenten gebruiken die ons een levendig beeld 
van de oorlogsjaren gaven’, vertelt Elbert Roest, die 
als historicus ook weet dat je niet alles kunt gebrui-
ken. ‘Dat is het verschrikkelijke aan zo’n boek: “Kill 
your darlings”. Je komt de meest exotische verhalen 
tegen die je niet kunt gebruiken, omdat je de verhaal-
lijn moet vasthouden.’ 
Centraal in het boek staat de vraag hoe het plaatselij-
ke gezag – de burgemeester, de politiechef en de 
pastoor - met dilemma’s is omgegaan. ‘Een van mijn 
motivaties is dat het aantal dilemma’s in een snel-
treinvaart toeneemt en ik wilde inzicht in dilemma’s. 
Waar zit je rechtvaardiging om tot je keuzes te 
komen?', licht Roest toe. ‘Zo had iedere burgemees-
ter in zijn kluis een document, waarin van overheids-
wege was voorgeschreven hoe te handelen als ons 
land bezet zou worden. De kern daarvan was: 

gewoon aanblijven, neem zelf beslissingen en let 
daarbij op het belang van het volk. Maar wat is dan 
het belang van de bevolking? Burgemeester Van 
Nispen heeft hier op een eigen manier kleur aan 
gegeven. Alles wat de mensen niet direct raakt, doet 
hij “sofort”. Maar zo gauw het mensen wel raakt – 
“geef een lijst van communisten in het dorp” – dan 
begint hij te talmen. Ondertussen zorgt hij ervoor dat 
mensen via de lokale politie-inspecteur Boog gewaar-
schuwd worden en Laren kunnen ontvluchten. Daar-
bij maakt hij keuzes en die zijn hem later aangere-
kend. Voor Van Nispen is het gaan kantelen als hem 
aangezegd wordt om zich publiekelijk nationaal soci-
alist te betonen. Als katholiek kan hij dat niet, waar-
bij hij gedekt wordt door de pastoor en door aartsbis-
schop De Jong vanuit Utrecht. Nationaal socialisme is 
onverenigbaar met het katholieke geloof. NSB’ers 
mogen niet ter communie en niet begraven worden 
op de Rooms Katholieke begraafplaats. Van Nispen 
heeft geweigerd om zich tot het nationaal socialisme 
te bekeren en daarmee is hij in 1943 uit het ambt 
gezet. Na de bevrijding komt hij weer in functie. In 
1909 begon de burgemeesterscarrière Van Nispen en 
in 1947 moest hij, eigenlijk tegen zijn zin, met pensi-
oen. De dilemma’s zijn voor de lokale politie-inspec-
teur Willem Boog nog spannender, want die moet 
uitvoeren. Gelukkig hebben we hem kunnen rehabili-
teren. Na de oorlog is hij het dorp uitgegaan, wat zijn 
familie veel verdriet heeft gegeven. Gelukkig hebben 
we hem en een aantal andere mensen kunnen revan-
cheren. Van Nispen zelf ook.’

Niemand pijn doen
Schieten op de maan heeft Elbert Roest gemaakt in 
samenwerking met Toen Koetsier, als wiskundige aan 
de VU verbonden en secretaris van de Historische 
Kring Laren, en documentairemaakster Ineke Hilhorst, 
die de redactie verzorgde. Het boek is ook interessant 
voor lezers van buiten Laren. De gebeurtenissen zijn 
herkenbaar voor iedereen en op vele plaatsen wordt 
de link gelegd met de nationale en internationale 
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gebeurtenissen. Bovendien blijkt Laren een bijzonder 
dorp. Willy Brandt, prins Bernhard, Churchill en Mont-
gomery komen allemaal op een heel natuurlijke 
manier in het boek voor. ‘We zijn diep het dorp inge-
gaan en hebben talloze gesprekken met personen 
gehouden. Ik heb ook veel bewoners op een andere 
manier leren kennen, ‘ ontdekte Roest. ‘We hebben 
bijeenkomsten met verschillende families georgani-
seerd met de afspraak dat zij bronnen beschikbaar 
stelden en wij het verhaal over de familie tijdens de 
oorlog vertelden. Dat leverde hele emotionele bijeen-
komsten op. Wij kregen beschikking over bronnen. 
Wij hebben beloofd echt zorgvuldig met het materiaal 
om te gaan. Wij wilden dit boek schrijven, maar 
niemand pijn doen. Wat heeft dat voor zin na al die 
jaren? Afrekenen doen we niet. We schrijven het op 
een prudente manier op. Zo waren er 300 leden van 
de NSB in Laren en Eemnes. Dat hebben we wel 
vermeld maar we hebben nagenoeg geen namen 
genoemd.’

Verloren levens
Elbert Roest denkt alweer over een volgend project. 
‘Misschien is het wat om de jonge vluchtelingen in 
AZC Crailo te volgen. Hoe die zich nestelen in de 
Nederlandse samenleving. We gaan in ieder geval 
iets doen met het kindertehuis van de Bergstichting 
dat hier gevestigd was. Daar zaten Joodse weeskinde-
ren en kinderen uit arme gezinnen. In de oorlog is dat 
tehuis helemaal leeggeplukt. Door moedig optreden 
van een aantal mensen hebben 65 van de 104 kinde-
ren het overleefd maar de levens van de anderen zijn 
in concentratiekampen geëindigd. Die kinderen 
willen we een naam geven. We moeten achterhalen 
wie zij waren en hen een gezicht geven. Op de locatie 
van het kindertehuis staat nu een school , misschien 
kan het daar, maar ergens in het dorp moeten we de 
verloren levens een monumentale plek geven.’ <

Ruud van Bennekom/ NGB

Elbert Roest (links) en Teun Koetsier (rechts). Foto: Bob Awick
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Een decennium geleden, juni 2006, verscheen onder de titel De vallende burgemeester een onderzoek 
naar factoren, patronen en preventie- en interventiemogelijkheden. De onderzoekers Aardema en Korsten 
zijn dan al volstrekt duidelijk over het wenkende perspectief: “… er zijn geen trends of omstandigheden 

in het lokale bestuur die wijzen op een afname in sneuvelkans. Eerder bevorderende factoren …”. Wat is er 
geleerd van de bevindingen van 2006 en welke veranderingen hebben het afgelopen decennium bijgedra-
gen aan versterking van de ‘sneuvelkans’? Die vraag stellen Dick Buis, Klaas Kunst en Roel Wever. Zij zijn 
als adviseurs namens adviesbureau BMC betrokken bij onderzoeken over de positie van de burgemeester 
en ondersteunen met regelmaat bestuurders, zowel individueel als collectief. ‘Wat ons betreft is er meer 
dan genoeg gesneuveld!’ In dit artikel zetten zij de zaken nog eens op een rij, stellen zij de noodzakelijke 
‘lastige vragen’ en houden ze vooral een pleidooi om meer te investeren in preventie. 

Er is meer dan genoeg  gesneuveld
Over vallende burgemeesters en de kunst overeind te blijven

Het ambt van burgemeester lonkt. Veel mensen 
lijkt het een fantastische baan. Er zijn vaak 
tientallen kandidaten die solliciteren op een 

vacature. In ieder geval in de beeldvorming lijkt het 
een begerenswaardige en eervolle job. Maar de 
werkelijkheid van alledag ziet er vaak anders uit! 
“Google mij en je vindt een crimineel”, verzuchtte 
een burgemeester onlangs in een interview in de 
Volkskrant. De beeldvorming, onderzoek en eigen 
fouten brachten hem ten val. 
En hij is niet de enige. Er is een sterke toename van 
‘vallende’ burgemeesters, trouwens ook van vallende 
wethouders en andere bestuurders. Die tendens was 
te voorzien, sterker: die is zelfs voorspeld! Maar … er 
is te weinig gedaan om het te voorkomen. Met als 
gevolg: peilloos leed voor de betrokkenen en in het 
publieke domein veel intern gedoe, oplopende 
kosten, allerlei conflicten, weglekken van energie, 
stagnatie van de (door)ontwikkeling en gezichtsver-
lies voor de overheid. 

Helpers weg en nu?
De procedure om burgemeester te worden is in verge-
lijking met andere sollicitaties lang. Een ‘normale’ 
benoeming duurt gemiddeld drie maanden. De 
benoeming van een burgemeester vergt vaak het 

dubbele. Het benoemingsproces vraagt bijzondere 
zorgvuldigheid: het aantal betrokkenen is groot in 
vergelijking met ‘normale‘ procedures en niet zelden 
wordt de vertrouwenscommissie getraind. Kortom: er 
wordt niet lichtvaardig gedacht over de benoeming 
van een burgemeester. 
Maar na de benoeming, de installatie en de introduc-
tie blijft het opmerkelijk rustig, vaak oorverdovend 
stil, rond de nieuwe burgemeester, in de trant van: 
helpers weg, de burgemeester moet het nu alleen 
doen. Natuurlijk is het eenzaam aan de top, maar 
hoe bouwt de burgemeester zijn gezag en vertrouwen 
op binnen het stadhuis, binnen de gemeente en 
binnen de regio? Hoe gaat hij/zij met al die verschil-
lende rollen om? En als bijna overal een verbinder 
wordt gevraagd, wat betekent dat dan in de praktijk? 
Welk gedrag hoort daarbij? Hoe staat het met de 
communicatieve vaardigheden, die meer dan ooit 
vereist zijn? Hoe staat het met het reflecterend 
vermogen van de ambtsdrager, die elke dag die 
verschillende rollen door elkaar moet vervullen? 

In de praktijk blijkt dat 100-dagenplannen zelden 
worden opgesteld en dat voortgangs- en functione-
ringsgesprekken niet altijd plaatsvinden. Zeker niet 
in de zin van het tweezijdige gesprek, waarbij zowel 
door de vertrouwenscommissie als door de burge-
meester de gesprekspunten vooraf worden opge-
haald, voorbereid en besproken vanuit de wederkeri-
ge kernvraag: wat gaat goed en wat kan beter? Zelden 
worden de vertrouwenscommissies getraind in het 
houden van kwalitatief goede functioneringsgesprek-
ken. Dit terwijl goede en eerlijke feedback cruciaal is 
voor reflectie, houding en gedrag, zowel voor de 
burgemeester als voor de commissie. 

‘Als bijna overal een verbinder wordt 
gevraagd, wat betekent dat dan in de 
praktijk?’
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Er is meer dan genoeg  gesneuveld

Het onderzoek naar de vallende burgemeester toonde 
aan dat een burgemeester zelden plotsklaps vertrekt, 
maar dat er in de meeste gevallen sprake is van een 
lange aanloop, met een stapeling van situaties en 
gedragingen, die uiteindelijk het vertrek inleiden. De 
vraag welke druppel de emmer heeft doen overlopen 
is dan niet zo interessant. Belangwekkender is om te 
bezien hoe de emmer zich druppelsgewijs vult en wat 
er nodig is om dit te voorkomen. 

De burgemeester zelf
Gelukkig blijven veel burgemeesters fier overeind, 
ook in lastige en complexe situaties. Zij weten goed 
om te gaan met hun bijzondere rol, maar zijn met 
name effectief vanwege hun kwaliteiten als persoon. 
Als ‘aanvallen’ op de burgemeester meer dan ooit 
gericht zijn op de persoon, meer dan op de rol, lijkt 
het lonend om te onderzoeken wat die factoren in de 
persoon zelf zijn die naast kwaliteiten in de rol op dat 
succes van invloed zijn. 
Voorop staat dat de burgemeester zelf het instrument 
van verandering is. Dit betekent dat hij/zij moet 
willen experimenteren met eigen gedrag. De uitda-
ging is om af te wijken van het bekende patroon en 
de bijbehorende verwachtingen bij anderen door 

bewust buiten de comfortzone te durven treden. Niet 
elke bestuurder is daartoe bereid en in staat. Het is 
ook niet gemakkelijk. Men is tenslotte niet voor niets 
in deze positie terechtgekomen. Het is begrijpelijk 
dat men gedrag waarmee men tot dusver succesvol is 
geweest niet zonder meer prijsgeeft. Toch is dat de 
enige manier om verandering in cultuur en gedrag in 
de omgeving te bewerkstelligen; door te beginnen 
met eigen gedrag en communicatie en van daaruit 
initiatief te nemen, invloed uit te oefenen en anderen 
mee te nemen in de beoogde richting. 

Hiervoor is zicht op het eigen gedrag – in de ogen 
van anderen – nodig en de durf en de creativiteit om 
daarmee te spelen. Het is daarbij van belang om kriti-
sche feedback op het eigen functioneren te organise-
ren, om tegenspraak te organiseren. Is er voldoende 
politieke en bestuurlijke sensitiviteit om voortdurend 
het draagvlak te peilen of te creëren? Worden de 
weerstanden in de omgeving binnen en buiten het 

‘De vraag welke druppel de emmer heeft 
doen overlopen is niet zo interessant’
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stadhuis herkend en benoemd? Sluipt er na verloop 
van tijd geen zelfgenoegzaamheid op, die essentiële 
verbindingen in de weg gaat staan? Wat kan een 
burgemeester overbruggen en wat vooral niet? Boven-
dien is het goed om de eigen basisstijl voldoende te 
kennen: is die overwegend op structuur gericht of 
meer collega-gericht of eenzijdig resultaatgericht of 
juist vooral omgevingsgericht? Van daaruit kan men 
de eigen belangrijke leer- en ontwikkelpunten ontdek-
ken: waar is verbetering of versterking wenselijk of 
noodzakelijk? Of, als dat lastig is (in voetbaltermen: 
een linksback wordt niet een-twee-drie een spits of 
een keeper): misschien is die versterking slim te orga-
niseren door iemand naast zich te nemen met 
complementaire kwaliteiten. Een echte controller kan 
er baat bij hebben om zich te laten souffleren over 
spelletjes die er gespeeld worden, terwijl het type 
coachende burgemeester juist iemand nodig heeft die 
het operationele werk scherp in het oog houdt. 

Zelfonderzoek naar patronen
Belangrijk is om te ontdekken waardoor bekende, 
maar minder effectieve patronen in het eigen hande-
len – wellicht zonder dat men dat beseft – worden 
veroorzaakt. Door een onaangename werkervaring uit 
het verleden, die maakt dat men iets uit de weg gaat? 
Of zijn er belemmerende overtuigingen of andere 
lastige sporen vanuit de jeugd? 
Dit onderkennen – hoe emotioneel ingrijpend dat 
soms ook is – en in veilige oefensituaties ontdekken 
dat de effectiviteit toeneemt door het anders te doen, 
zonder dat er ‘enge dingen’ gebeuren, werkt bevrij-
dend en nodigt uit tot experimenteren met eigen 
gedrag. Daardoor neemt het zelfvertrouwen toe en 
staat echte authenticiteit meer op de voorgrond. Door 
op te komen voor datgene waar men ten diepste voor 
staat en mensen in de nabije omgeving daarin mee te 
nemen bewijst men niet alleen zichzelf een dienst, 
maar ook de gemeenschap die de burgemeester 
geacht wordt te leiden en te dienen!

Sneuvelen voorkomen
Er is door BMC veel onderzoek gedaan naar de oorza-
ken waardoor burgemeesters en wethouders struike-
len en vallen. Ook is onderzocht hoe er sterke 
koppels kunnen worden gesmeed van bijvoorbeeld 
burgemeesters en griffiers, en secretarissen en grif-

fiers. Ten slotte is vastgesteld dat een goede drie-
hoek, die handelt uit liefde voor de stad en gefocust 
is op inhoud, tot meer bestuurskracht leidt. Onze 
analyse leidt tot een aantal adviezen hoe lastige 
kwesties en zelfs sneuvelen voorkomen kunnen 
worden:
•	 Veel burgemeesters en andere hoofdrolspelers 

vallen door oorzaken op microniveau. Om dit te 
voorkomen is het belangrijk dat een burgemeester 
blijft handelen vanuit een autonome gezagspositie, 
zodat hij/zij vrijelijk kan opereren. Gezag moet wel-
iswaar worden verdiend, maar kan ook worden ver-
sterkt door te werken aan houding en gedrag, door 
tijdig gebruik te maken van coaching, door regel-
matig te reflecteren op eigen handelen, door deel 
te nemen aan intervisie en door te blijven leren.

•	 Versterking van de kwaliteit van de hoofdrolspelers 
in het publieke debat is hard nodig. Denk aan func-
tie- en competentie-eisen, werving en selectie op 
professioneel niveau, het inrichten van een register 
zoals in de zorg, waarin kwaliteitseisen worden 
vastgelegd, maar ook zaken als opleiding, ver-
plichte bijscholing enzovoort. Dit onder toezicht 
van een onafhankelijke commissie vanuit het Minis-
terie van BZK.

•	 Heel wezenlijk voor een burgemeester blijft de boeg-
beeldfunctie. Voor de meeste inwoners blijft de bur-
gemeester toch de ‘baas’ van de gemeente. Investeer 
in de relatie met inwoners, instellingen en bedrijven. 
Leg verbindingen en help hen de weg in het gemeen-
telijk landschap te vinden. Een burgemeester die 
geliefd en bekend is in zijn/haar gemeente creëert 
werkendeweg een ijzersterke positie.

•	 Als er geen verandering komt in de formele positie 
van de burgemeester en als de bevoegdheden niet 
worden verruimd, blijft het zaak om zo min mogelijk 
direct verwikkeld te raken in het politieke spel. Het 
is dan verstandig geen zware politieke portefeuilles 
te ambiëren, maar vooral te zorgen voor procesre-
gie en de noodzakelijke verbindingen. Natuurlijk is 
ook een deugdelijke voorbereiding van de stukken 
naar college en raad van belang en een fikse inves-
tering in de samenwerking met secretaris en grif-
fier. Tenslotte draagt een goede burgemeester zorg 
voor optimale interactie van de externe wereld met 
het gemeentehuis.

Het ambt van burgemeester lonkt. De realiteit is dat 
te veel burgemeesters sneuvelen. Dat is een paradox 
waarin de hoofdrolspeler zelf zijn/haar weg dient te 
vinden. In de wetenschap zelf het belangrijkste 
instrument te zijn voor verandering, verbetering en 
adaptatie.  <

Dick Buis, Klaas Kunst en Roel Wever/BMC

‘Voorop staat dat de burgemeester zelf 
het instrument van verandering is’
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Verschenen
Schieten op de maan, Gezag en 
verzet in Laren NH in WOII

Het boek staat 
vol Larense 
verhalen over 
helden, misda-
digers, verdriet 
en verlies. Het 
gaat over 
bijzondere 
mensen en 
verbazingwek-
kende gebeur-
tenissen. Zelfs 

Willy Brandt, prins Bernhard en Winston 
Churchill blijken deel uit te maken van de 
Larense oorlogsgeschiedenis. En al die 
verhalen zijn waar gebeurd. Op de schaal 
van een dorp toont de oorlog zich in al 
zijn facetten van ‘goed en fout’. Ook Laren 
krijgt te maken met de systematische 
vervolging van de Joden. Scholen, huizen 
en vervoersmiddelen worden op grote 
schaal gevorderd. Er wordt massaal 
ondergedoken door Joden, verzetsmensen 
en mannen die weigeren in Duitsland te 
gaan werken. De katholieke kerk heeft 
een grote invloed op de mentaliteit van 
de bevolking. Bij het lezen van het boek 
rijst onvermijdelijk de vraag: Wat zou ik 
zelf gedaan hebben? Teun Koetsier is 
historicus en filosoof van de wiskunde. 
Elbert Roest is historicus en burgemeester 
van Laren. Hinke Piersma is senior onder-
zoeker bij het NIOD.
Teun Koetsier, Elbert Roest
Uitgeverij van Wijland mei 2016 
(www.uitgeverijvanwijland.nl)
ISBN 978 90 7728 540 4
Prijs: 19,95

Whatsapp bij crises
Tijdens crises heeft het NGB goede erva-
ring met het aanmaken van een 
Whatsapp-groep met de burgemeester en 
zijn/haar adviseurs, om voortgang, vragen 
en dilemma's snel in een kleinere groep 
te delen. Mocht u Wouter Jong tijdens een 
crisis willen toevoegen aan uw Whatsapp-
groep, zijn 06-nummer is 06-22406695.

10-12 september 2016: Global 
Parliament of Mayors
Van 10 tot 12 september vindt het Wereld-
parlement van Burgemeesters plaats in 
Den Haag. Honderd burgemeesters uit de 
hele wereld presenteren daar hun ambi-
ties om zaken als milieukwesties, migra-
tie, discriminatie en armoede aan te 
pakken. Geïnteresseerde burgemeesters 
van steden met meer dan 250.000 inwo-
ners kunnen zich aanmelden. Burgemees-
ters van kleinere gemeenten kunnen 
tevens optreden als vertegenwoordiger 
van hun regio. Kijk voor meer informatie 
op www.globalparliamentofmayors.org
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GRATIS

De VNG Nieuwsapp
Altijd, overal en snel 
het laatste nieuws 
bij de hand!

Voor het 
laatste nieuws 
over gemeenten, 
de VNG en de 
landelijke politiek
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