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Waarom wachten op de minister?
Onlangs heeft minister Ollongren aangegeven dat zij een verplichte, wette-

lijke integriteitstoets voor nieuwe bestuurders wil. Dat blijkt nodig. Lokale 

bestuurders staan volop in de schijnwerpers van raadsleden, journalisten, 

lokale media, burgergroeperingen en sociale netwerken. Een wethouder met 

een integriteitsprobleem heeft weinig overlevingskansen. In de afgelopen 

bestuursperiode waren integriteitskwesties veruit de belangrijkste reden voor 

wethouders om af te moeten treden.

Er is geen enkele reden om op die 
wetswijziging van de minister te 
wachten. Een integriteitstoets voor 
kandidaat-bestuurders is nu al 
onontbeerlijk. Van Kleef & Partners 
kan direct zo’n toets voor u uit voeren, 
met aantoonbaar resultaat. 

Dit integriteitsonderzoek is bijzonder 
want het omvat een psychologische én 
een juridische component. 

dr. J.H. van Wijngaarden 
Psycholoog 
“Onze psychologische 
analyse richt zich op het 
meten van persoonlijk-

heids kenmerken en morele waarden 
van de kandidaat. Denk aan waarden 
als manipulatief vs. eerlijk, superieur 

vs. bescheiden en materialistisch vs. 
altruïstisch. Daarnaast meet ik de 
omgang met dilemma’s en toets ik de 
kandidaat op keuzegedrag in lastige 
situaties. Dit alles gebeurt aan de 
hand van gevalideerde onderzoeks-
methoden.” 

mr. J.W.C. Van Kleef
Bestuursadviseur voor 
de lokale overheid 
“Ik richt mijn juridische 
analyse op verleden, 

referenties, achtergronden en 
antecedenten van de kandidaat. 
Alle juridische risico’s worden in 
kaart gebracht en getoetst. Daarbij 
benut ik mijn ruim 35-jarige ervaring 
met het bijstaan van besturen en 
bestuurders in juridische kwesties 

met een politiek-bestuurlijk gevoelig 
karakter. Onze toets kijkt daarom niet 
alleen naar de persoon zelf, maar ook 
naar diens omgeving, nu en straks. 
We doen dus geen theoretische 
exercities maar sluiten nauwkeurig 
aan op de praktijk in het openbaar 
bestuur.”

Max Kerremans, Voorzitter VVD-
Kandidaatstellingscommissie 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018. 
“Als het gaat om integriteit: gevoel en 
vertrouwen zijn goed, toetsen is beter! 
Wij kozen er zelfs voor om dit waarde-
volle onderzoek uit te voeren bij de 
samenstelling van onze kandidatenlijst.”

Wilt u ook niet wachten op de 
volgende raadsperiode en nu aan 
de slag met het meeste effectieve 
integriteitsonderzoek? We maken 
graag een afspraak met u!

Het juridisch adviesbureau voor de publieke sectorHet juridisch adviesbureau voor de publieke sector

www.vankleefenpartners.nl

Toets nu de integriteit Toets nu de integriteit 
van nieuwe bestuurs-van nieuwe bestuurs-
kandidatenkandidaten

Van Kleef & Partners
Valkenburgerlaan 3
2771 CW Boskoop
T: 0172 - 21 68 81
M: info@vankleefenpartners.nl

Advertorial
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commentaar

Inhoud

De deconstitutionalisering

Het wetsvoorstel om de benoemingswijze van de 
commissaris van de Koning en van de burgemeester niet 
langer in de Grondwet maar bij gewone wet te regelen, is 
nu voor de tweede lezing bij de Eerste Kamer in behan-
deling. In de Tweede Kamer was er nauwelijks belang-
stelling voor een gedegen inhoudelijke bespreking van 
dit initiatief-wetsvoorstel. Bij de stemming was alleen de 
SGP tegen de Grondwetswijziging.
Van de Eerste Kamer mag verwacht worden dat er wel 
een grondige discussie gevoerd wordt. Bij de behande-
ling van het deconstitutionaliseringsvoorstel in eerste 
lezing is dat zeker wel gebeurd. Belangrijk was toen dat 
de Eerste Kamer het vraagstuk van de aanstellingswijze 
breder trok naar de verhouding tot de andere spelers in 
het lokaal en provinciaal bestuur. Toenmalig minister 
Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
deed de toezegging dat hij de regie op zich zou nemen 
om tot een eindbeeld betreffende de aanstellingswijze 
van de burgemeester te komen.  
Van deze regie is niets terecht gekomen, laat staan van 
een eindbeeld over de aanstellingswijze. De minister 
heeft wel een nota over de positie van de burgemeester 
aan beide Kamers gestuurd, maar deze gaat niet op voor  
de aanstellingswijze en op de daaraan verbonden vraag-
stukken als bijvoorbeeld de openbare ordebevoegdhe-
den en de verhouding tot de politie. In de overigens 
prima inhoudelijke nota springt de waardering voor de 

huidige burgemeestersfunctie en inbedding daarvan, 
eruit. Misschien daarom wel dat de Tweede Kamer 
behandeling van de nota heeft uitgesteld tot na besluit-
vorming over de deconstitutionalisering. En dat terwijl de 
nota juist is bedoeld als input ervoor . . .
Met name de VVD-fractie in de Eerste Kamer had de 
toezegging van de minister destijds nodig om in te stem-
men met het voorstel in eerste lezing. CDA, ChristenUnie,  
SGP en de meerderheid van de PvdA stemden al tegen.
De senaat heeft als hoeder van de kwaliteit van de 
wetgeving de plicht om zich gedegener op het wetsvoor-
stel te richten dan dat de overzijde van het Binnenhof 
heeft gedaan. Het grootste belang is dat dat gebeurt in 
relatie tot de volle breedte van het lokaal en provinciaal 
bestuur. Daar is nu geen enkel zicht op. Slechts versim-
pelde en sterk verouderde beelden over de benoemings-
wijze van de burgemeester domineren het debat. De 
voorstanders van de gekozen burgemeester komt dat 
goed uit, maar wie zich werkelijk verdiept in de democra-
tie mag daar nooit genoegen mee nemen. <

Ruud van Bennekom/NGB
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Bij Jeroen Gebben, burgemeester van Tytsjerksteradiel, kwamen lief en leed rond de jaarwisseling 
wel heel sterk samen. Vlak nadat een prominente inwoner uit de “mienskip” (lees: gemeenschap van) 
Eastermar om het leven was gekomen kwam hetzelfde dorp in het nieuws, toen 273 mensen in de 
Postcodeloterij een groot geldbedrag wonnen. 

Postcodeloterij doet    Eastermar aan
‘Als burgemeester deel je lief en leed met de mienskip’

Op 29 december 2017 komt een 78-jarige 
inwoner uit Eastermar om het leven bij een 
verkeersongeluk met een vrachtwagen. 

Gebben: ‘Het ging om een inwoner uit het dorp die 
middenin de lokale samenleving stond. Ze was haar 
hele leven wijkverpleegkundige in het dorp geweest. 
Iedereen noemde haar altijd “Suster Brander”. Je 
kunt je voorstellen dat zo’n ongeluk dan een diepe 
indruk maakt in een dorp van 1300 inwoners.’ 

De dorpsbewoners verwoorden de schok in een geza-
menlijke overlijdensadvertentie, waarin staat dat ze 
met warme gevoelens en dankbaarheid terugkijken 
op de belangrijke rol die “Suster Brander” voor heel 
veel mensen heeft gespeeld. De burgemeester zoekt, 
via de politie, nog diezelfde dag contact met de fami-
lie van het slachtoffer. ‘Haar familie woonde buiten 
Eastermar, maar gezien de impact wilde ik hen toch 
spreken, om mijn medeleven te tonen en waar nodig 
zaken af te stemmen.’ 

Talpa 
Terwijl het dorp nog in rouw is, krijgt Gebben een 
verrassend telefoontje. ‘Op 1 januari kreeg ik rond 
zes uur ’s avonds een productiemedewerker van 

Talpa aan de lijn. Via-via hadden ze mijn nummer te 
pakken gekregen. De notaris had die ochtend de trek-
king van de Postcodeloterij gedaan en de hoofdprijs 
was in Eastermar gevallen.’ Veel tijd om zich voor te 
bereiden had de burgemeester niet. ‘Voor het produc-
tieteam was het net zo’n verrassing als voor mij. Op 
het moment dat ze belden zou het nog vijf minuten 
duren voordat de vrachtwagen van de Postcodeloterij 
het dorp in zou rijden.’
Eenmaal in Eastermar wordt de burgemeester om 
20.00 uur bijgepraat door de productieleider. Ook die 
avond neemt hij weer contact op met de familie van 
Suster Brander. Hij is niet de enige die vermoedt dat 
het ongeluk en het geluk met elkaar verweven zullen 
worden. ‘Tijdens het feest op het centrale plein gaf 
ook presentator Gaston aan dat vreugde en verdriet 
dicht bij elkaar lagen. Zo werd dat door iedereen op 
dat moment echt gevoeld.’

Koffietijd
In het gesprek met de productieleiding krijgt Gebben 
een beeld van wat het dorp de komende week nog te 
wachten staat. ‘Op de avond zelf werden twee straat-
prijzen uitgereikt. Dat ging om de helft van het 
bedrag. Meer dan 27 miljoen euro viel op twee adres-
sen. De vrijdag erop zou de rest van het dorp weten 
over welke adressen de rest van het geld verdeeld 
zou worden. Dat betekende dat de hele week in het 
teken van de Postcodeloterij zou staan. Het 
tv-programma Koffietijd streek neer in Eastermar. Er 
moest een podium worden opgebouwd, maar omdat 
de productie ook pas op het laatste moment wist 
waar de prijs zou vallen, konden ze pas ter plekke 
kijken of het zou passen. In de nacht is de grootte 
van het podium nog aangepast. We hebben overlegd 
over de mogelijkheden. De afspraken heb ik op 
hoofdlijnen schriftelijk met de gemeenteraad 
gedeeld. Wat enorm heeft geholpen is de professio-
naliteit van Talpa, die vaker met dit bijltje hadden 
gehakt. Ik heb gezegd dat ik het hele spektakel in 
een vergunning wilde gieten, omdat het zowel 
henzelf als de gemeente dan zekerheden bood. Dat 
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Postcodeloterij doet    Eastermar aan

vonden ze gelukkig heel vanzelfsprekend. Ze hielden 
ook rekening met een gezonde piëteit. Omdat de 
begrafenis op donderdag was gepland en het feest 
op vrijdag, gaf dat verder geen problemen.’

Crowd management
Op de avond van het wijkfeest komen vanuit heinde 
en verre mensen naar Eastermar. ‘Op het plein waar 
de Postcodeloterij was neergestreken, konden maxi-
maal 1800 mensen komen. In afstemming met de 
crowd management-mensen zijn we gaan tellen en is 
het plein afgesloten toen we op 1800 zaten. Het alter-
natief was geweest om het feest buiten het centrum 
te houden. Maar Eastermar is een klassiek Fries dorp. 
Het is zowel voor ons als voor de organisatie een 
prachtig plaatje als het in het hart van het dorp 
gebeurt.’

Beschermheer
De saamhorigheid in het dorp mondde zelfs uit in 
een initiatief van prijswinnaars, die geld bij elkaar 
brengen om mensen uit het dorp die het nodig 
hebben een steuntje in de rug te geven. ‘Ik vond het 
een dermate charmant idee, dat ik beschermheer ben 
geworden van het Eastermarder Fonds. Het fonds 
kijkt nu ook of het lukt om geld bij elkaar te brengen 
zodat mensen die ouder en slecht ter been raken 
toch in de gemeenschap kunnen blijven wonen. Het 
zou fantastisch zijn als er vanuit het fonds een pand 

kan worden aangeschaft om dat mogelijk te maken. 
De directeur van de Postcodeloterij vertelde me dat 
ze zoiets nog nooit eerder had meegemaakt.’ 
De enige smet op het feest was volgens de burge-
meester te vinden in de nafase. ‘Wij liepen tegen het 
punt aan dat we mensen wilden waarschuwen voor 
de consequenties van een gewonnen lot. Dat je niet 
alleen Kansspelbelasting moet betalen, maar ook 
alert moet zijn op mogelijke consequenties voor 
Wmo, bijstand, zorgtoeslag, leerlingenvervoer en dat 
soort dingen. Kort nadat de prijzen bekend waren, 
hebben we daarover een nette brief gestuurd. Later 
volgde helaas een brief, die zogezegd wat onhandi-
ger van toon was. Die brief heeft voor veel onrust 
onder de doelgroep gezorgd. Het was vooral de toon 
van de brief die verkeerd viel. Dat heeft het college 
inmiddels ook erkend.‘

“Mooie” crisis
Terugblikkend overheerst toch vooral tevredenheid 
over de “invasie” van de Postcodeloterij. Gebben: 
‘Daarbij hielp het om het om dit festijn met een 
crisisachtige structuur aan te pakken. We ondersteun-
den het grote feest, maar waren ook niet naïef over 
de mensenmassa’s en mogelijke dreigingen. Die 
zakelijkheid heeft geholpen om het voor de inwoners 
een mooie happening te laten zijn. Voor mij is het 
“een crisis” die ik niet had willen missen.’ <

Wouter Jong/NGB

Te gast bij het programma Koffietijd
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De Achterdam in Alkmaar is een prostitutiestraatje in het centrum van de stad met een groot aantal 
ramen. Je loopt er doorheen van de Karperton garage naar de Kaasmarkt. Ik heb als burgemeester van 
Alkmaar in de jaren negentig meegemaakt dat het aantal pandjes daar fors toenam en dat er met grote 
bedragen werd aangekocht en verbouwd. Er waren geen mogelijkheden de bouw- en exploitatievergun-
ningen te weigeren hoewel wij sterk het vermoeden hadden dat de exploitant met crimineel geld werk-
te. Nu, twee burgemeesters verder en met de Wet Bibob in werking is Piet Bruinooge erin geslaagd het 
aantal ramen aanzienlijk terug te brengen. Met behulp van twee Bibob-adviezen kon hij aantonen dat 
er veel crimineel geld, afkomstig van de Heineken ontvoering, in de Achterdam zat.

Strijd tegen criminaliteit
Kwaliteitscommissie Bibob

De Wet Bibob, die in 2003 in werking trad, is 
bedoeld om de overheid te beschermen 
tegen het  onbewust faciliteren van criminele 

activiteiten. Bij het verlenen van nader omschreven  
vergunningen kan de overheid toetsen of er risico 
bestaat dat uit criminele activiteiten verkregen of te 
verkrijgen voordelen worden benut en of er strafbare 
feiten worden gepleegd. De wet is onder meer van 
toepassing op gemeentelijke vergunningen voor 
seksinrichtingen, coffeeshops, drank en horecaver-
gunningen, bepaalde omgevingsvergunningen bouw 
en het oprichten van een milieu-inrichting. Maar ook 
een aanvrager van een  overheidssubsidies kan bij 
verdenking getoetst worden.
De Wet Bibob geeft de bevoegdheid een vergunning te 
weigeren als er een ernstig vermoeden is van strafbare 
feiten of crimineel geld. Om daar professioneel onder-
zoek naar te laten doen bestaat het landelijk bureau 
Bibob van de dienst Justis van het ministerie van J en 
V. Dit bureau beschikt over vergaande mogelijkheden 
ook gesloten bronnen te raadplegen. Te denken valt 
aan Politiële en Justitiële informatie, gegevens van de 
FIOD, Lexis Nexis, de inspectie SZW en het UWV.

Om de kwaliteit van de adviezen te bewaken is acht 
jaar geleden de onafhankelijke Kwaliteitscommissie 
Bibob ingesteld. Ik heb daar vanaf het begin in geze-
ten en per 1 januari mijn lidmaatschap overgedragen 
aan oud-burgemeester Bas Verkerk. Vier keer per jaar 
wordt een aantal uitgebrachte adviezen beoordeeld. 
Wij rapporteren aan de minister en aan de Tweede 
Kamer. Uit ervaring kan ik stellen dat de zorgvuldig-
heid en de toepasbaarheid van de adviezen hoog is. 
Een Bibob-advies levert een stevig fundament voor 
de weigering van een vergunning.
De Wet Bibob vervult een belangrijke rol in de strijd 
tegen het in de bovenwereld doordringen van crimi-
naliteit uit de onderwereld. Er werd in 2016 332 keer 
Bibob-advies gevraagd. In bijna de helft van de geval-
len kwam daar “ernstig” gevaar uit, waarop de 
vergunning werd geweigerd. Gelet echter op vermen-
ging van onder- en bovenwereld verdient het zeker 
aanbeveling om in (veel) meer gevallen een Bibob-
advies aan te vragen. <

Jaap Pop, oud-burgemeester Haarlem en Alkmaar   

V.l.n.r. mr. Erik van den Emster (voorzitter), prof. mr. Elisabetta Manunza. prof. dr. Adriënne de Moor-van Vugt 

(aftredend), prof. mr. dr. Erwin Muller, mr. drs. Bas Verkerk, drs. André de Jong en mr. Jaap Pop (aftredend)
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Ook genoten van de Lochemconferentie? Velen 
van ons hebben zich ook dit jaar weer gemeld om 
elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en daar 
je voordeel “thuis”  mee te doen.  Als uitsmijter 
zijn we op scherp gezet rond de Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en wat deze 
wet voor gemeenten en burgemeesters in het 
bijzonder gaat betekenen. Het duurt nog tot 
1-1-2020 tot de nieuwe wet in de plaats van de 
Wet Bopz treedt, maar er moet nog veel gebeuren 
en het Genootschap zal zich inspannen om voor 
u zo helder mogelijk te krijgen hoe u de procedu-
res moet doorlopen voor u een crisismaatregel 
kunt opleggen. Voor mijzelf was Lochem opnieuw 
een prima investering en iets dat we onszelf 
mogen “gunnen”.

Inmiddels zijn de gemeenteraadsverkiezingen 
achter de rug en zijn de gesprekken over een 
nieuw te vormen coalitie gestart. Winst wordt 
gevierd, verlies moet een plaats krijgen. In veel 
gemeenten zijn minimaal drie partijen nodig om 
een coalitie te vormen. Als burgemeesters probe-
ren we een balans te vinden tussen het tonen van 
betrokkenheid en het primaat van de politiek.
Het zou goed zijn dat gemeenten juist ook direct 
na de verkiezingen het “goede gesprek” met de 
inwoners blijven voeren en handen en voeten 
geven aan de participatieve democratie zoals 
Wim van de Donk dat noemde. Daarin kunnen 
gemeenteraden een actieve rol hebben: ik hoop 
van harte dat die ook gepakt wordt.

De discussie over de intocht van Sinterklaas was 
vroeg dit jaar. Waar het voorlezen van een brief 
van de NTR op onze jaarvergadering wel niet toe 
kan leiden! Alle publiciteit heeft er in ieder geval 
toe geleid dat mijn inschatting is dat Sinterklaas 

ook dit jaar weer door veel kinderen verwach-
tingsvol ingehaald kan worden. Fijn dat gemeen-
ten en dus ook burgemeesters dat mogelijk willen 
blijven maken.

Serieuzer van aard is de brief die minister Kajsa 
Ollongren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd 
over de integriteit van het openbaar bestuur. Als 
NGB hebben we aangeboden om samen met de 
minister na te denken over instrumenten die ons 
als burgemeesters kunnen helpen inhoud te 
geven aan onze verantwoordelijkheid om toe te 
zien op de integriteit van het lokale bestuur. De 
minister laat met deze brief zien dit thema van 
groot belang te vinden en vindt een goede balans 
tussen wat er lokaal kan en waar zij ons via 
wetgeving extra in kan ondersteunen. Ik ben blij 
met de aankondiging van een verplichte VOG voor 
kandidaat-wethouders, de optie om waarnemend 
burgemeesters en locoburgemeesters intensiever 
te screenen en het onderzoek naar aanvullende 
instrumenten zoals het kunnen schorsen van 
raadsleden. De minister nodigt ons uit om samen 
met haar concrete voorstellen uit te werken. Die 
uitnodiging pakken we natuurlijk graag op. Laten 
we ondertussen niet vergeten om juist nu ook het 
goede gesprek in de eigen gemeente met de 
nieuwe raadsleden en wethouders te blijven 
voeren.

Liesbeth Spies

Nieuwe ronden, nieuwe kansen!
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In navolging van Den Haag hebben Amsterdam, Rotterdam en Utrecht aangegeven lid te worden van 
het Global Parliament of Mayors (GPM), dat pragmatische oplossingen zoekt voor mondiale proble-
men. Burgemeester Pauline Krikke hoopt dat andere steden snel zullen volgen: ‘Hoe groter het Global 
Parliament of Mayors, hoe meer er naar geluisterd zal worden.’ 

Global Parliament of Mayors wer�  leden

Het wereldwijde platform van burgemeesters is 
een idee van de vorig jaar overleden Ameri-
kaanse politicoloog Benjamin Barber, die in 

2013 het boek “If mayors ruled the world” uitbracht. 
Volgens hem zijn burgemeesters de aangewezen 
leiders bij de oplossing van internationale kwesties, 
zoals klimaatverandering, veiligheid en migratie. Zij 
moeten uit hoofde van hun functie pragmatisch 
handelen en kunnen daarom slagen waar staten 
tekortschieten.

Het gedachtengoed van Barber heeft honderden 
burgemeesters over de hele wereld geïnspireerd en in 
2016 geleid tot de oprichtingsvergadering van het 
GPM in Den Haag met 63 deelnemers, waarbij toen-

malig burgemeester Jozias van Aartsen als gastheer 
optrad. Enkele maanden geleden heeft het GPM zich 
als vereniging geregistreerd in Den Haag. ‘Dat past bij 
onze positie als internationale stad van vrede en 
recht’, zegt Krikke. 

Impact
Krikke: ‘Om de impact te vergroten, is het van belang 
dat steeds meer steden lid worden. Het maakt nogal 
wat uit of een platform namens tientallen of honder-
den steden spreekt. Hoe groter het parlement, hoe 
meer er naar geluisterd zal worden. In dit licht vind ik 
het goed nieuws dat vanuit Nederland na Den Haag 
ook Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben aange-
kondigd zich bij het GPM aan te sluiten.’
Het GPM stelt het lidmaatschap open voor elke stad 
ter wereld – groot of middelgroot, rijk of arm, meer of 
minder ontwikkeld – die de kernwaarden onder-

‘Sterke steden maken sterke landen’

Burgemeester van Den Haag Pauline Krikke (Fotografie: Wouter Vellekoop)

Burgemeesters als motoren    van verandering
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schrijft. Voorbeelden van het eerste uur zijn, naast 
Den Haag, Atlanta (USA), Kaapstad (Zuid-Afrika), 
Palermo (Italië), Bristol (UK), Mannheim (Duitsland), 
Kandahar (Afghanistan), Hoima (Oeganda), Stavanger 
(Noorwegen), Warschau (Polen) en Gjilan (Kosovo). 
De contributie is gerelateerd aan het Bruto Nationaal 
Product (BNP) en het aantal inwoners. De vereniging 
streeft dit jaar naar zo’n honderd leden en wil groeien 
naar zo’n duizend leden in 2030.

Volgens Krikke past het GPM bij de huidige tijd, waar-
in het steeds meer aan steden is om oplossingen aan 
te dragen voor nationale en internationale vraagstuk-
ken. ‘Sterke steden maken sterke landen. Kijk naar 
Nederland, waar de grote groei van de bevolking én 
economie de komende jaren plaatsvindt in steden en 
stedelijke regio’s. Maar ook internationaal pakken 
steden steeds meer hun rol. Toen de Amerikaanse 
president Donald Trump het klimaatakkoord van 

Parijs in de prullenbak gooide, stonden in de Verenig-
de Staten de steden op. Zij verbonden zich wél aan 
“Parijs”. 
Ook secretaris-generaal van de Verenigde Naties 
António Guterres wees onlangs bij zijn bezoek aan 
Den Haag op de verschuiving van de machtsverhou-
dingen in de wereld van nationale regeringen naar 
steden en bedrijven. Als het steeds meer aan steden 
is om hun rol te pakken bij het aandragen van oplos-
singen voor grote vraagstukken, is het ook van groot 
belang dat burgemeesters elkaar snel weten te 
vinden.’

gezonde steden
Een van de thema’s die dit jaar centraal staat, is 
gezonde steden. Dat gaat onder andere over de 
gevolgen van klimaatverandering voor de gezondheid 
van stadsbewoners. Krikke: ‘Die hebben er bovenge-
middeld last van. Een slechte luchtkwaliteit is een 
van de belangrijkste doodsoorzaken in de steden. 
Dat moeten we terugdringen. Den Haag ligt in een 
van de meest dichtbevolkte regio’s ter wereld, de 
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Dat geeft ons 
als stad de plicht voor onze inwoners bovenop het 
probleem van de luchtvervuiling te zitten. Daar komt 
nog bij dat we als stad van vrede en recht een extra 

Burgmeester van Kaapstad Patricia de Lille 

(Fotografie: Wouter Vellekoop)

‘Om de impact te vergroten, 
is het van belang dat steeds 
meer steden lid worden ’

Burgemeesters als motoren    van verandering

LTR_P008_LTR-BB-88-2018   9 11-4-2018   14:43:41



burgemeestersblad    88  201810

verantwoordelijkheid dragen. Daarom wil ik me als 
burgemeester inzetten voor het halen van de wereld-
wijd gestelde milieu- en klimaatdoelen van Parijs. 
Binnen het GPM kunnen we elkaar scherp houden en 
ervaringen uitwisselen.’ 

Voor het bevorderen van gezonde steden zijn ook 
andere stedelijke netwerkorganisaties actief, zoals 
de C40 en de ICLEI (Local Governments for Sustaina-
bility). De United Cities and Local Governments 
(UCGL) vertegenwoordigt lokale bestuurders wereld-
wijd en houdt zich met nog veel meer thema’s bezig. 
Het GPM wil niet buiten deze organisaties opereren, 
maar hun werk juist ondersteunen en als wereldwijd 
burgemeestersplatform hun boodschap verder 
versterken. Daarnaast werkt het platform samen met 
continentale netwerken, zoals Eurocities en US Confe-
rence of Mayors. In Azië, Afrika en Zuid-Amerika zoekt 
GPM soortgelijke partners. Het gaat niet om de eigen 
organisatie, maar om de formele en informele erken-
ning van de rol die steden vervullen bij de oplossing 
van wereldproblemen. Met dat doel heeft het GPM 
zich aangemeld voor de Global Task Force of Local 
and Regional Governments en ambieert het een zetel 
in de Verenigde Naties.

mayors summit
De thema’s van het GPM worden jaarlijks vastgesteld 
op de Mayors Summit. Afgelopen najaar was die in 
Stavanger en komend najaar in Bristol (zie kader). 
Behalve op gezonde steden richt het GPM zich dit 
jaar op veilige steden, inclusieve steden en vernieu-
wende steden. De termen “parlement” en “platform” 
worden door elkaar gebruikt. Het GPM is geen geko-

zen parlement, maar de leden hebben wel stemrecht. 
Op een virtueel platform kunnen ze stemmen over 
zowel verenigingszaken als inhoudelijke thema’s. 
Elke stad heeft een gelijke stem, los van het aantal 
inwoners. Er is een dagelijks bestuur van negen 
leden. De eerste voorzitter van de vereniging is 
burgemeester Patricia de Lille van Kaapstad. Oud-
burgemeesters met bijzondere verdiensten voor het 
GPM gedachtengoed kunnen worden uitgenodigd als 
honorable member, spelen een adviserende rol, maar 
hebben geen stemrecht.

De herinnering aan Benjamin Barber wordt levend 
gehouden door de naar hem genoemde Dr. Benjamin 
Barber Global Cities Award die jaarlijks wordt uitge-
reikt. Tijdens de burgemeesterstop in Stavanger is 
die afgelopen najaar voor het eerst toegekend. Burge-
meester Leoluca Orlando van Palermo ontving de 
prijs voor zijn inzet voor de talloze vluchtelingen die 
op Sicilië zijn gestrand. 
De vluchtelingenproblematiek is een van de thema’s 
waarop burgemeesters volgens voorzitter Patricia de 
Lille het verschil kunnen maken door daadwerkelijk 
op te komen voor deze kwetsbare bevolkingsgroep. 
In haar jongste jaarverslag schrijft ze: ‘We leven in 
een onzekere, onstabiele wereld. Ik geloof er heilig in 
dat steden de motoren van verandering zijn. Sterke 
burgemeesters zorgen voor progressiever, snellere en 
doeltreffender oplossingen dan we op nationaal 
niveau zien.’ <

Simon Kooistra 

burgemeesterstop bristol
de derde burgemeesterstop is van 21-23 oktober 2018 in het britse 
bristol. Het Global Parliament of Mayors verwacht zo’n honderd 
burgemeesters en een sterke vertegenwoordiging van andere 
stedennetwerken, NgO’s, thematische netwerken en internationale 
organisaties, zoals de World economic Forum (WeF) en de VN. Het 
centrale thema van de summit is Empowered Cities and City Leader-
ship met een focus op inclusive cities, safe cities, healthy cities en 
innovative cities. daarnaast komen netwerkallianties aan de orde. 
de bijeenkomst staat ook open voor niet-leden.
Voor meer informatie over het gPm lidmaatschap en aanmelding kunt 
u contact opnemen met Caroline schep, projectmanager gPm secre-
tariaat, 06 22 01 63 23, of een mail sturen naar gpm@denhaag.nl.
algemene informatie over het gPm is te vinden op  
www.globalparliamentofmayors.org.
aanmelding  voor de gPm annual summit in bristol:  
https://globalparliamentofmayors.org/annual-summit-2018/

‘Sterke burgemeesters 
zorgen voor progressievere, 
snellere en doeltreffendere 

oplossingen’
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Open moet het zijn

dgbw

Het is een spannende tijd voor u als burgemeester. In 
veel gemeenten wordt een nieuwe raad geïnstalleerd. 
Samen neemt u de komende vier jaar de lokale opga-
ven in uw gemeente ter hand. Welke coalitie komt er 
na de formatie uit de bus? Hoe zullen de politieke en 
persoonlijke verhoudingen liggen? Welke rol wordt 
van u als voorzitter gevraagd? Er zijn nog veel vragen 
en onzekerheden. 
Vast staat dat een tijd van veel gesprekken en over-
leggen aanbreekt. Naast het vaststellen van regle-
menten en protocollen zult u daarin ook veel 
aandacht besteden aan cultuur en samenwerking. Dit 
is het moment om de nieuwe raadsleden en wethou-
ders goed in de ogen te kijken en met hen te spreken 
over de werkwijze en het gewenste gedrag. Het gaat 
dan bijvoorbeeld over integriteit en openheid. Vorige 
keer schreef ik op deze plek over integriteit, dit keer 
iets meer over openheid. 
In het glazen huis van de lokale politiek en met de 
snelheid van sociale media is alles wat een politieke 
ambtsdrager doet zichtbaar. Dat kan soms lastig zijn, 
maar er is verder niet zoveel mis mee. ‘Een beetje 
transparant bestaat niet’, aldus minister Ollongren 
onlangs toen zij aankondigde van nieuwe wethouders 

een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) te willen. De 
uitspraak was een soort eerbetoon aan de gevleugel-
de woorden van Ien Dales over integriteit 26 jaar 
eerder. Want beide publieke waarden zijn kanten van 
eenzelfde medaille. Niet alleen integriteit, ook trans-
parantie is in het openbaar bestuur onmisbaar en 
ondeelbaar. 
Ook buiten de politiek is die opvatting te horen. 
Enkele jaren geleden deed Stefan Grimmelikhuijsen 
promotieonderzoek naar transparantie in het open-
baar bestuur. Zijn advies: als je transparant wilt zijn, 
doe het dan goed: snel, begrijpelijk en compleet. 
Tegelijkertijd waarschuwde hij ook er niet teveel van 
te verwachten. Het vertrouwen in de overheid neemt 
er niet van toe. Mensen krijgen een kijkje in de 
keuken van de overheid en wat ze daar zien hoeft ze 
niet te bevallen. Want besturen is mensenwerk. Dat 
betekent dat dingen soms anders uitpakken dan 
mensen hadden gedacht of gehoopt. En er gaan ook 
gewoon soms dingen fout. Willen we die dingen in de 
openbaarheid, ook als dat niet bijdraagt aan het 
vertrouwen van burgers? Ja, dat willen we. 
Want openheid maakt ons weliswaar kwetsbaar, het 
geeft ons toch vooral kracht. Het houdt ons scherp, 
maakt integriteitsrisico’s zichtbaar en het wapent ons 
tegen ongewenste beïnvloeding van buitenaf. Onder 
de oppervlakte sluimert de onderwereld, die zich 
steeds vaker en juist zo min mogelijk zichtbaar in de 
politieke besluitvorming wil mengen. 
Steeds vaker pakt u deze ondermijnende krachten 
zichtbaar en stevig aan. Daarmee dwingt u die krach-
ten naar de oppervlakte. Ik heb dat tijdens werkbe-
zoeken aan vakantieparken en ondermijningsgevoeli-
ge wijken van dichtbij kunnen zien. Daar, in de poli-
tieke arena en zo nodig voor de rechter, kunt u de 
krachtmeting met vertrouwen aan. In alle openheid 
en met alle instrumenten die u heeft. 
Dus wat ook de opgaven zijn en met wie u straks ook 
samenwerkt: open moet het zijn. <

Chris Kuijpers

Directeur-generaal Bestuur en Wonen
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‘De lokale samenleving is een informatiesamenleving geworden. In onze dienstverlening, onze bedrijfs-
voering én in onze gemeenschap,’ zegt Franc Weerwind, burgemeester van Almere. Dat maakt informa-
tiebeveiliging en privacy een onderwerp voor de burgemeester.

Burgemeester, óók in    cyberspace
Franc Weerwind over informatieveiligheid

‘als je kijkt naar hoe de samenleving is veran-
derd, dan valt op hoe vol met informatie-
technologie ons dagelijks leven is’, zegt 

Weerwind. ‘Als je met de trein gaat, boodschappen 
doet, in ieders werk … overal spelen data en informa-
tie een grote rol. We hebben soms niet eens door hoe 
gedigitaliseerd het dagelijks leven is.’ Gemeenten 
gaan daarin mee, in hun dienstverlening en bedrijfs-
voering. ‘Burgers verwachten van ons een bepaalde 
snelheid van dienstverlening. Ze verwachten ook van 
ons dat we zorgvuldig met hun gegevens omgaan. 
Dat is onze werkelijkheid en daarom vind ik dat een 
burgemeester zich in deze materie moet verdiepen. Je 
hoeft geen data scientist of applicatiebeheerder te 
worden, want er zijn mensen die dat veel beter 
kunnen. Het is wel belangrijk dat je met deze mensen 
en met anderen die verstand hebben van ICT in 
gesprek gaat en beseft hoe kwetsbaar we als organi-
satie zijn. Omdat informatie zo breed in de hele orga-
nisatie zit, hoort dit thema bij de beleidscoördineren-
de rol van de burgemeester.’

toenemend bewustzijn
De visitatiecommissie Informatieveiligheid, onder 
leiding van burgemeester van Nieuwegein Frans 

Backhuijs, bezocht in de afgelopen twee jaar 120 
gemeenten en publiceerde eind vorig jaar haar slot-
bevindingen. De commissie zag een duidelijke 
verschuiving van verantwoordelijkheden: de tijd dat 
het gemeentelijke management en bestuur dachten 
dat informatieveiligheid alleen iets was van de 
IT-afdeling, is voorbij, zo concludeerde ze. In haar 
aanbevelingen onderstreept ze het belang van blij-
vende bestuurlijke betrokkenheid bij dit onderwerp. 
Backhuijs pleitte er in een interview in het blad 

iBestuur zelfs voor dat informatieveiligheid dezelfde 
bestuurlijke aandacht krijgt als financiën en mede-
werkers. Omdat het net zo essentieel is voor de orga-
nisatie. Weerwind is het daar mee eens: ‘We hebben 
als overheid waanzinnig veel data, waar we van 
afhankelijk zijn en waar we zorgvuldig mee moeten 
omgaan. Dat maakt informatieveiligheid en het 
voldoen aan de privacyregels zo belangrijk. Natuurlijk 
hebben we in onze organisatie goede specialisten 
die zich hiermee bezighouden, zoals de privacy infor-
mation officer en de chief information security officer. 
Ik overleg frequent met hen, zodat ik weet wat er 
speelt. Ik vind het mijn verantwoordelijkheid om hier 
een vinger aan de pols te houden, want dit onder-
werp kan en mag je niet alleen aan de specialisten 
overlaten. Daarvoor zijn de risico’s te groot, want 
digitale dreigingen kunnen heel ontwrichtend zijn.’

Ongevraagd advies
In eigen huis kunnen gemeenten het nodige doen om 
informatieveiligheid en privacy op orde te krijgen en 
te houden, zoals het gebruiken van het normenkader 
Baseline Informatiebeveiliging (BIG) en het verkrijgen 
van inzicht welke persoonsgegevens de gemeente 
waarvoor gebruikt. ‘Ook de organisatorische inbed-

‘Digitale dreigingen kunnen 
heel ontwrichtend zijn’

risico’s en maatregelen
de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (Ibd) publiceerde 
onlangs het dreigingsbeeld voor gemeenten. Hierin staan de vijf 
belangrijkste dreigingen voor 2018 en wat gemeenten daartegen 
kunnen doen:
1. mensen maken fouten;
2.  gemeenten zijn, net als alle organisaties, kwetsbaar;
3.  dreigingen liggen ook (vlak) buiten de eigen organisatie;
4.  de waan van de dag bepaalt de agenda;
5.  we weten niet wat we niet weten.

Kijk voor het rapport op: https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstver-
lening-en-informatiebeleid/informatieveiligheid/nieuws/eerste-drei-
gingsbeeld-informatiebeveiliging-gemeenten

LTR_P012_LTR-BB-88-2018   12 11-4-2018   14:46:50



burgemeestersblad    88  2018 13

Burgemeester, óók in    cyberspace
ding van de diverse functionarissen is belangrijk’, 
zegt Weerwind. ‘De chief information security officer 
en de privacy information officer hebben een onaf-
hankelijke plek in onze concerndirectie, zodat zij 
gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven. Zij 
kunnen altijd opschalen naar het bestuur en dat is 
heel belangrijk, want zo zorg je ervoor dat je als 
bestuur je ogen en oren openhoudt.’ Almere pakt 
cyberveiligheid ook in brede zin op, door het onder-
deel te maken van het Actieplan Veiligheid voor de 
komende vier jaar. De gemeente onderzoekt momen-
teel op welke manier ze dit het beste kan doen. 

Kennis en kunde vergroten
Informatieveiligheid gaat over het nemen van de juis-
te technische en organisatorische maatregelen in 
eigen huis, maar het stopt daar niet. Want speelt een 
burgemeester ook niet een rol in de lokale informatie-
samenleving? ‘Ik vind het heerlijk om daarover na te 
denken, met wetenschappers en met ketenpartners 
zoals VNG Realisatie en de Informatiebeveiligings-
dienst voor gemeenten (IBD). Zoals ik al zei: ‘burge-
meesters moeten zich in deze thematiek verdiepen. 
Het is belangrijk dat bestuurders hun kennis en 
kunde over informatievoorziening vergroten.’ Houdt 
deze thematiek hem ook bezig als het gaat over 
openbare orde en veiligheid? ‘Ik ga geen dingen over-
nemen van politie of openbaar ministerie, maar ik 
gebruik het overleg in de driehoek natuurlijk wel als 
ik moet acteren op dit vlak. Ook dan is het van belang 
dat je deze thematiek volgt en de juiste vragen kunt 
stellen.’

Op de hoogte blijven
Weerwind benadrukt hoe belangrijk het is dat je als 
burgemeester op de hoogte blijft van ICT-ontwikkelin-
gen in informatievoorziening, ook op het gebied van 
informatieveiligheid en privacy. Dat hoef je niet 
alleen te doen, want er is veel expertise waar je 
gebruik van kunt maken. Zoals bij de IBD, die onlangs 
het Dreigingsbeeld voor gemeenten publiceerde. 
Hierin staan de vijf belangrijkste cyberdreigingen van 
2018 opgesomd, met maatregelen die een gemeente 
kan treffen. Weerwind noemt ook het Nationaal Cyber 
Security Center waar informatie gehaald kan worden, 
het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescher-
ming (CIP) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 
‘Je kunt de AP vraagstukken voorleggen, in onze erva-

ring denken ze actief mee.’ Tot slot pleit hij ervoor om 
vaker de kennis van studenten en jonge professio-
nals te gebruiken. ‘Zo zijn wij bezig om met studen-
ten van Windesheim toepassingen te bedenken voor 
de Floriade in 2020. Hun kennis en kunde is groot en 

ze vinden het leuk om met ons mee te denken. Ook 
hiervoor kun je dus de kracht van de lokale samenle-
ving gebruiken. Als je dat combineert met alle onder-
steuning die er voor gemeenten is, onder meer bij de 
IBD, dan blijf je als burgemeester op de hoogte van 
de belangrijkste mogelijkheden en ontwikkelingen.’ <

Marieke Vos, VNG Realisatie

Burgemeester van Almere 

Franc Weerwind

‘Informatieveiligheid en privacy horen 
bij de beleidscoördinerende rol van de 

burgemeester’
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Als burgemeester betekenen raadsverkiezingen de komst van oude bekenden als raadslid, maar ook 
vele nieuwe inwoners die zich als kersvers gekozen raadslid in de nieuwe raadsperiode willen inzetten 
voor de publieke zaak in de gemeente. Begrijpen nieuwe en ervaren raadsleden wat hen te wachten 
staat en zijn zij goed toegerust om het ambt van volksvertegenwoordiger in de gemeente uit te voeren? 
Het nieuwe basisopleidingsprogramma is het begin van een investering in kwaliteit en toerusting van 
raadsleden. 

Investeren in de kwaliteit van    raadsleden 
Nederlandse Vereniging van Raadsleden maakt ontwikkelingsprogramma

raadsleden vervullen eervol maar ook veel
eisend werk. Zij verdienen daarom erkenning 
en toerusting. Raadsleden vormen namelijk 

de ruggengraat van de representatieve democratie. 
‘We moeten daarom trots en zuinig zijn op deze 
mensen’, schreef minister van Binnenlandse Zaken 
Kajsa Ollongren in haar brief van 13 maart jongstle
den aan de Tweede Kamer over “duurzame onder
steuning van politieke ambtsdragers, raadsleden 
voorop”. 
Burgemeesters kennen een professionaliserings
fonds. Voor raadsleden is er (nog) niet een dergelijk 
opleidingsfonds, noch is er sprake van een professio
naliseringsprogramma. Er is wel een basis oplei
dingsprogramma dat tijdens het raadsledencongres 
van 20 januari 2018 in Den Bosch is aangeboden aan 
alle raadsleden. De kern van dit programma is profes
sionaliseren, maar omdat raadswerk lekenbestuur is, 
spreken we van opleiden en toerusten.

Vergoeding en rekenkamer
Het  begrip “toerusten” heeft drie betekenissen, zo 
valt ook te lezen in de brief van de minister. In de 
eerste plaats gaat het om betere randvoorwaarden 
voor raadsleden in de rechtspositionele sfeer. Te 
denken valt aan een hogere vergoeding voor raadsle
den uit kleine gemeenten zodat zij evenals collega’s 
uit grotere gemeenten meer mogelijkheden krijgen 
om tijd vrij te maken voor het raadswerk. Daarnaast 
gaat het dan ook om verbeterde reiskostenvergoedin
gen en een hogere toelage om het raadswerk in 
zware commissies als de vertrouwenscommissie, de 
onderzoekscommissie uit de raad en de rekenkamer
functie te vervullen. 
Toerusting gaat ook over het investeren in voldoende 
inhoudelijke ondersteuning voor gemeenteraden. Te 
denken valt dan aan de griffie en de Rekenkamer. 
‘Burgemeesters kunnen daaraan een bijdrage leveren 
door de raad en de griffier te ondersteunen om meer 

budget vrij te maken voor de griffie en voor onder
zoek door de raad’, aldus directeur Henk Bouwmans 
van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

scholing en opleiding
Bij toerusting van raadsleden gaat het echter vooral 
om professionele ondersteuning met scholing en 
opleiding. In de afgelopen maanden is daar door de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samen
werking met de Vereniging van Griffiers en met mede
werking van de Vereniging van Nederlandse Gemeen
ten en het ministerie van BZK een forse inspanning 
op geleverd. 
‘We hebben een basisopleidingsprogramma, dat is 
gemaakt onder leiding van Hans Dekker van de 
Universiteit van Leiden. Dat is voor het eerst in de 
geschiedenis van het raadslidmaatschap dat er een 
vorm van een professionaliseringsprogramma is voor 
raadsleden. Het uitgangspunt van dit programma is 
het individuele raadslid. We bieden een aanbod van 
opleidingen en scholing die aansluiten op het indivi
duele raadslid. Dat aanbod is gericht op het vergro
ten van kennis, het versterken van vaardigheden en 
competenties en gericht op het ontwikkelen van 
houding en gedrag. Het opleidings en scholingsaan
bod is beschikbaar op een leerplatform maar we 
bieden het ook zo aan dat raadsleden er gebruik van 
kunnen maken binnen het raadsinformatiesysteem. 
Wanneer de Omgevingswet op de agenda staat, kan 
het raadslid dus gelijktijdig gebruikmaken van het 
aanbod wat er beschikbaar is om zijn kennis te 
vergroten over de Omgevingswet, en hoe hij het 
beste zijn invloed kan uitoefenen om van betekenis 
te zijn voor de inwoners van zijn gemeente.’ 
De grote uitdaging is om dit opleidingsprogramma in 
de nieuwe raadsperiode verder te ontwikkelen en uit 
te bouwen samen met griffiers en burgemeesters. ‘De 
start is gemaakt, maar diverse zaken moeten nog 
worden ontwikkeld. Zo willen we ook komen tot een 
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Investeren in de kwaliteit van    raadsleden 

vorm van een waarderingscertificaat zodat raadsle
den aan het einde van de raadsperiode kunnen laten 
zien hoe zij zich hebben ontwikkeld. Daarmee 
kunnen zij in de samenleving laten zien dat zij meer 
hebben gedaan dan een robbetje politiek vechten in 
het stadhuis. Bovendien biedt het ook voordelen bij 
een mogelijke nieuwe kandidaatstelling.’

Competentieprofiel 
Daarnaast is er een nieuwe competentieprofiel van 
en voor raadsleden gemaakt ter vervanging van het 
competentieprofiel dat in 2011 in opdracht van 
Raadslid.Nu en de Vereniging van Griffiers is 
gemaakt. ‘De hoeveelheid taken voor raadsleden is 
enorm toegenomen, met name door de nieuwe taken 
op zorg, ondersteuning en participatie. Er wordt meer 
van raadsleden verwacht en de politiekbestuurlijke 
context is ook veranderd: er is sprake van meer frag
mentatie in de gemeenteraden. Bovendien is het 
gebruik van social media enorm toegenomen.’
In het nieuwe competentieprofiel, opgesteld door 
Berenschot, zijn vijf competenties bevestigd: commu
niceren (luisteren), onderhandelen, overtuigings
kracht, samenwerken en initiatief. Als nieuw zijn 
benoemd: inlevingsvermogen, analytisch vermogen, 
resultaatgerichtheid (doorzettingsvermogen, visie) en 
integriteit & authenticiteit. Omgevingsbewustzijn is 
als tiende competentie toegevoegd. Tevens zijn er 

twee competenties extra voor fractievoorzitters: 
coachen en sturend vermogen

Competentiescan 
Op basis van het competentieprofiel is een nieuwe 
competentiescan gemaakt zodat raadsleden voor 
zichzelf kunnen zien wat hun kwaliteiten zijn en waar 
hun leer en ontwikkelingsmogelijkheden liggen. ‘Wij 
nodigen griffiers uit om raadsleden te stimuleren 
deze competentiescan bij aanvang van de raadsperi
ode in te vullen. De burgemeester kan hierbij ook een 
positieve rol vervullen. Het mooiste is dat daardoor 
het inwerkprogramma maar ook later in de raadsperi
ode het opleidingsprogramma voor de raad kan 
worden verfijnd. Bovendien biedt het raadsleden de 
kans om gerichter gebruik te maken van het beschik
bare opleidingsaanbod. De Nederlandse Vereniging 
voor Raadsleden merkt dat er veel beschikbaar is aan 
leer en opleidingsmodules, maar er valt nog een slag 
te maken in het beter beschikbaar en toegankelijk 
maken van deze modules voor ervaren en onervaren 
raadsleden. Raadsleden willen namelijk altijd leren 
en weten hoe zij beter in staat zijn aan de goede 
knoppen te draaien om hun invloed en hun taken 
beter te kunnen uitoefenen.’ <

Henk Bouwmans/Nederlandse Vereniging van 
Raadsleden

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren bood het basis opleidingsprogramma tijdens het 

Raadsledencongres in Den Bosch aan raadsleden aan
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Met ingang van 1 januari 2020 vervangt de Wet verplichte geestelijke gezondheid (Wvggz) de huidige 
Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Wat betekent dat voor de burge
meester? Tijdens de Lochemconferentie verzorgden het ministerie van VWS en (Bopz)rechter Rob 
Keurentjes een onderdeel van het programma. In dit artikel worden de voornaamste wijzigingen en rol 
van de burgemeester besproken. 

Van opnamewet    naar behandelwet
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

de huidige wet Bopz is bestemd voor de drie 
doelgroepen; psychiatrie, verstandelijk 
beperkten en psychogeriatrische patiënten. 

Per 1 januari 2020 wordt deze wet gesplitst in twee 
wetten: de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg 
en dwang (Wzd). Waar de Wet Bopz zich uitsluitend 
richt op de gedwongen opname, in de nieuwe twee 
wetten staat de behandeling van de cliënt centraal. 
Deze moet voldoende invloed hebben tijdens de hele 
periode van verplichte zorg. Hulpverleners moeten 
regelmatig met de cliënt overleggen en de zorg 
samen evalueren. De cliënt heeft het recht om aan te 
geven welke zorg en behandeling zijn voorkeur heeft. 

Andere vormen van verplichte zorg zijn mogelijk zoals 
verzorging, bescherming, extramurale begeleiding en 
therapeutische maatregelen. Bovendien hoeft de 
behandeling niet perse plaats te vinden in een instel-
ling, dat kan dus ook thuis. De wetten moeten het 
mogelijk maken om een betere kwaliteit zorg te leve-
ren en meer zorg op maat, waarbij de positie van de 
cliënt en familie versterkt wordt.  Tijdens de verplich-
te zorg moet er steeds aandacht zijn voor de maat-
schappelijke participatie van de cliënt. Hij moet dus 
mee kunnen blijven doen in de maatschappij of 
alvast voorbereid worden om na de behandeling weer 
een maatschappelijk leven op te bouwen.  Ook de 
familieleden en andere direct betrokkenen kunnen 
straks meer betrokken worden bij de beslissing of 
verplichte zorg nodig is. Familievertrouwenspersonen 

zullen advies en bijstand geven aan familieleden en 
andere direct betrokkenen van verplicht opgenomen 
cliënten. Kortom, de nieuwe wet is meer gericht op 
het voorkómen van verplichte zorg en het kiezen voor 
minder dwang. 

Crisismaatregel
Via twee routes kan een verplichte zorg en/of 
gedwongen opname geregeld worden. Enerzijds via 
een zorgmachtiging op verzoekschrift van de officier 
van justitie waar de rechter over beslist. Anderzijds, 
bij acute verstoring van de openbare orde en veilig-
heid, via de crisismaatregel door de burgemeester. 
De taak van de burgemeester in de huidige opname-
procedure is beperkt tot de afgifte van last tot inbe-
waringstelling (IBS) bij acuut dreigend gevaar voor of 
door de patiënt en de procedure voor een rechterlijke 
machtiging niet kan worden afgewacht. Artikel 20 
Bopz geeft de burgemeester de bevoegdheid de 
betrokkene in bewaring te stellen wanneer de betrok-
kene gevaar veroorzaakt, het ernstige vermoeden 
bestaat dat een stoornis van de geestvermogens de 
betrokkene het gevaar doet veroorzaken, het gevaar 
zo onmiddellijk dreigend is dat een voorlopige mach-
tiging niet kan worden afgewacht en het gevaar niet 
op een andere manier kan worden afgewend. Een 
belangrijk verschil met de inbewaringstelling onder 
de Wet Bopz is dat er in de nieuwe wet verplichte ggz 
nu ook voorafgaand aan de crisismaatregel verplichte 
zorg kan worden toegepast, als het redelijke vermoe-
den bestaat dat er een crisismaatregel zal worden 
genomen. Daardoor hoeft er niet te worden gewacht 
met het verlenen van passende zorg totdat de maat-
regel is afgegeven. De crisismaatregel heeft een 
geldigheidsduur van drie werkdagen. Binnen deze 
termijn moet een weloverwogen beslissing worden 
genomen over een eventuele aanvraag tot verlenging 
van de crisismaatregel of een aanvraag voor een zorg-
machtiging.

‘De nieuwe wet is meer 
gericht op het voorkómen 
van verplichte zorg en het 
kiezen voor minder dwang’
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Van opnamewet    naar behandelwet

Ultimum remedium, proportionali
teit, subsidiariteit en veiligheid
Als verplichte zorg door de rechter of burgemeester is 
opgelegd, moet bij de uitvoering ervan in de concrete 
situatie door de zorgverantwoordelijke worden 
getoetst of de daadwerkelijke toepassing doelmatig, 
proportioneel en veilig is. Ook de rol van het OM 
verandert. Anders dan nu het geval is onder de Wet 
Bopz, gaat de Wet verplichte ggz uit van een actieve-
re invulling van de verzoekersrol. Bij het toepassen 

van de crisismaatregel dient de burgemeester, zo 
mogelijk, de betrokkene in de gelegenheid stellen 
om gehoord te worden. De burgemeester toetst of 
naar zijn oordeel aan de criteria voor het afgeven van 
een crisismaatregel is voldaan. Dat is een marginale 
toets. De burgemeester kan daarbij afgaan op de 
medische verklaring die hij van een onafhankelijke 
psychiater ontvangt. De psychiater heeft beoordeeld 
of er sprake is van een stoornis of dat er sprake is 
van een ernstig vermoeden daarvan; of er onmiddel-
lijk dreigend nadeel voortvloeit uit deze stoornis en 
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of dit nadeel alleen kan worden weggenomen als er 
een crisismaatregel wordt getroffen. De psychiater 
kan daarvoor ook informatie hebben ontvangen van 
de officier van justitie. Het betreft hier politiegege-
vens en strafvordelijke justitiegegevens, bedoeld ter 
beoordeling van de vraag of sprake is van onmiddel-
lijk dreigend ernstig nadeel. De burgemeester kan het 
horen van de betrokkene mandateren. Hij kan, 
bijvoorbeeld uit praktische overwegingen, de instel-
ling waar de betrokkene verblijft vragen om de 
betrokkene in zijn plaats te horen. 

Informatie delen en privacy
Om te beoordelen of verplichte zorg noodzakelijk is, 
ook waar het gaat om de voorbereiding en uitvoering 
van verplichte zorg, is het essentieel dat ketenpart-
ners informatie met elkaar delen. Daarbij dient de 
informatie van de ggz naar justitie en van justitie 
naar de ggz te gaan. Tevens dient relevante informa-
tie van familie en uit het lokale domein te worden 
betrokken bij de besluitvorming over verplichte zorg. 
Een van de ketenpartners is het Veiligheidshuis. Deze 
heeft geen eigen wettelijke taak. Daarom is er geen 
rechtsgrondslag om in dat kader gegevens te delen. 
Deelnemende partijen houden wel hun eigen verant-

woordelijkheden en bevoegdheden. Elke deelnemen-
de professional moet steeds de afweging maken 
welke informatie hij binnen zijn bevoegdheden met 
andere deelnemers mag delen. Om het maken van 
die afweging te ondersteunen, heeft de Landelijke 
Stuurgroep Veiligheidshuizen het handvat “Gege-
vensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein” vastge-
steld. Daarin staat wat op grond van de vigerende 
privacyregelgeving toegestaan is. Voor een zorgpro-
fessional kan de uitkomst van de afweging zijn dat 
het medisch beroepsgeheim in de weg staat aan het 
delen van patiëntgegevens, maar in een deel van de 
gevallen is andere informatie dan de informatie die 
onder die geheimhoudingsplicht valt, voldoende om 
betrokkene passend te kunnen bejegenen in het 
geval de politie met betrokkene in aanraking komt. 
Het Veiligheidshuis kan ook met inachtneming van 
privacy en het medisch beroepsgeheim bijdragen aan 
de informatiepositie van de politie.

Ambulante zorg en tekorten
De Wet verplichte ggz sluit aan bij de veranderende 
maatschappelijke opvattingen dat zorg zo veel moge-
lijk in de eigen omgeving van de cliënt moet plaats-
vinden en dat patiënten die daartoe in staat zijn, een 
zo veel mogelijk in de samenleving geïntegreerd 
leven moeten kunnen leiden. De huidige Wet Bopz is 
op dit punt niet toereikend. De Wet verplichte ggz is 
op dit punt vernieuwend. Deze wet maakt het onder 
strikte voorwaarden mogelijk dat gedwongen zorg 
ook buiten klassieke instellingen verleend kan 
worden. Mensen die dringend zorg nodig hebben, 
kunnen bij gedwongen zorg wel thuis blijven wonen, 
maar ze kunnen, als dat toch tot onveilige situaties 
leidt, ook in een kleinschalige woonvoorziening 
worden opgevangen. Een groot zorgpunt tijdens de 
behandeling in de Eerste Kamer was de onderbeste-
ding in de ggz, bijna 300 miljoen euro, en de veel te 
snelle afbouw van de bedden ten opzichte van de te 
langzame groei van de ambulante capaciteit. Voor 
een goede uitvoering van deze wet is het noodzake-
lijk dat tijdig en vlot kan worden opgeschaald en 
afgeschaald in de zorg. Zorginstituut Nederland (ZN) 
en GGZ Nederland zullen binnenkort inzicht geven in 
de uitbreiding van de capaciteit voor beveiligde acute 
en ambulante ggz. Voor ambulante ggz gebeurt dat in 
nauwe afstemming met het Trimbos-instituut. 

Implementatie 
In 2020 wordt de Wvggz geïmplementeerd. Tot die 
tijd is het noodzaak dat de wet, ondanks alle wijzi-
gingen die ook in de nabije toekomst te verwachten 
zijn, uitvoerbaar is en de professionals en de cliënten 
daarvan geen hinder ondervinden. Op dit moment 
vindt overleg plaats tussen GGZ Nederland, de NZa, 
Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland 
en het ministerie van VWS over financiering van 
kosten die voortvloeien uit de wet. Daarbij wordt 
onder andere bekeken of prestaties en tarieven voor 
verplichte zorg moeten worden aangepast. De keten-
informatievoorziening wordt door de ketenpartners 
nader uitgewerkt. De kosten van realisatie voor het 
geheel en per ketenpartner zijn daar onderdeel van. 
De nieuwe wet zal ook besparingen met zich 
meebrengen. Zo zal eerder kunnen worden ingegre-
pen en dat kan leiden tot meer ingrepen, maar door 
vroegtijdig ingrijpen kan zwaarder ingrijpen worden 
voorkomen. <

Anouck Haverhoek-NGB

‘Door vroegtijdig ingrijpen 
kan zwaarder ingrijpen 
worden voorkomen’
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Editie Lochem 2018

de Lochemconferenties zitten er weer op. Dit 
jaar hadden zich weer 290 burgemeesters 
ingeschreven en 230 burgemeesters hebben 

deelgenomen. Het thema was Nieuwe ronde, nieuwe 

kansen! waar onder andere werd stilgestaan bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. De burgemeester is in 
de tijd van wisseling van samenstelling van gemeen-
teraad en daarop volgend van het college de continue 

factor. Hoe zorgt de burgemeester voor continuïteit, 
hoe geeft hij nieuwe impulsen voor de nieuwe 
raads- en collegeperiode en hoe gaat de burge-
meester om met de bestuurlijke integriteit, maar 
ook breder met de ontwikkelende “meervoudige 
democratie”? En wat is de rol van de burgemeester 
in de nieuwe Wet Verplichte ggz? 
Het NGB-bureau kijkt terug op een boeiende 
Lochem-editie waarin burgemeesters werden uitge-
daagd om buiten de geijkte kaders te denken. Er 
was ook weer ruimte voor persoonlijke ontmoetin-
gen en interessante gesprekken. Wij hopen dat u 
een leerzame conferentie hebt gehad en dank ieder-
een voor hun bijdrage. Tot volgend jaar! <
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De eerste burgemeesters hebben meegedaan aan het 360 graden feedback programma dat het NGB 
sinds enkele jaren aanbiedt. Dit programma is een onderdeel van het professionaliseringsaanbod en 
wordt ook in 2018 weer aangeboden. Burgemeesters Dirk van der Borg (Molenwaard) en Jan Luteijn 
(Cromstrijen) delen hun ervaringen. 

360 graden feedback –   wat heb je eraan?
Professionaliseringsaanbod

Wat is het: 360 graden feedback is een 
gestructureerde methode om feedback te 
krijgen op de eigen werkprestaties. De basis 

van deze methode is dat verschillende mensen, die in 
een cirkel om de burgemeester werken, feedback geven 
op het functioneren. Deze feedback leidt in veel geval-
len tot meer zelfreflectie. Niet alleen verbeterpunten 
worden duidelijk, ook kan positieve feedback leiden tot 
meer zelfinzicht en effectiever handelen. 
Voor burgemeesters is in het kader van het professio-
naliseringsprogramma van het Nederlands Genoot-
schap van Burgemeesters een eigen instrument 
ontwikkeld dat is gebaseerd op de bestuurscompe-

tenties die zijn opgesteld door het ministerie van 
BZK. Deze vormen de basis voor een vragenlijst die 
bij verschillende respondentgroepen rond de burge-
meester wordt uitgezet. 
Per groep (bijvoorbeeld gemeenteraadsleden, ambte-
naren, collega´s in het Veiligheidsdomein)  ontvan-
gen minimaal twee personen een uitnodiging om 
deel te nemen. Dit is om de anonimiteit te waarbor-
gen. Om een beter beeld te krijgen, hebben zowel 
Dirk van der Borg als Jan Luteijn zo’n vijf responden-
ten per groep uitgenodigd. Voordat de uitnodiging 
verstuurd werd, hebben zij contact met deze respon-
denten opgenomen. ‘Ik wilde niet dat de uitnodiging 
onaangekondigd in de mailbox verscheen. Ook gaven 
de gesprekken mij een beeld van de bereidheid van 
de respondenten om mee te doen’, geeft Dirk van der 
Borg aan. ‘Met die bereidheid zat het bij beiden wel 
goed. Bijna alle respondenten hebben de vragenlijst 
ingevuld, waardoor de rapporten goed inzicht bieden 
in het eigen functioneren.’ 

Heeft u als burgemeester belangstelling om ook deel te nemen aan 
de 360 graden feedback van het Nederlands genootschap van 
burgemeesters? Kijk dan op www.burgemeesters.nl/360graden voor 
informatie en aanmelding.
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360 graden feedback –   wat heb je eraan?
Wat levert het op?
‘Het rapport geeft niet alleen inzicht in je valkuilen, 
maar ook in je sterke punten’, zegt Jan Luteijn. ‘Ik ben 
vaak op zoek naar consensus tussen betrokken partij-
en voordat we tot besluitvorming komen. In het 
rapport lees ik dat deze zoektocht soms ten koste 
gaat van de besluitvaardigheid. Nu ik dat weet, kan 
hier in het vervolg rekening mee houden.’

Vast onderdeel van de 360 graden feedback is de 
zelfscore. Dirk van der Borg vond het opvallend dat 
hij zichzelf lager beoordeelde dan verschillende 
respondentgroepen. ‘Mijn functioneren wordt positie-
ver gewaardeerd dan ik zelf dacht. Dit geeft meer 
zelfvertrouwen om in moeilijke situaties een kritische 
en onafhankelijke positie in te nemen.’
Zowel Dirk van der Borg als Jan Luteijn geven aan veel te 
hebben aan de open vragen die worden gesteld. Dat 
zorgt voor extra kleur, waardoor sommige scores beter 
te plaatsen zijn. ‘Er wordt gerefereerd aan een specifie-
ke situatie waardoor je de scores beter kunt begrijpen 
en er dus zelf ook meer mee kunt’, geeft Jan Luteijn aan. 
Beide burgemeesters hebben het rapport gebruikt als 
input voor het voortgangsgesprek met de vertrou-
wenscommissie. Dirk van der Borg heeft het rapport 

integraal naar de commissie gestuurd, terwijl Jan 
Luteijn de commissie mondeling informeerde over 
zijn deelname aan de 360 graden feedback en de 
uitkomsten daarvan. ’De commissie ziet natuurlijk 
altijd maar een beperkt deel van hoe je functioneert 
als burgemeester’, zegt Dirk van der Borg. ‘Je opereert 
in verschillende bestuurlijke arena’s en daar kun je 
over vertellen tijdens zo’n gesprek, maar dit geeft 
toch een completer beeld.’ Vanwege de herindeling 
van de gemeente Molenwaard (per 1 januari 2019 
wordt de gemeente samengevoegd met Giessenlan-
den) heeft Dirk het rapport ook besproken met de 
commissaris van de Koning. Beide burgemeesters 
geven aan dat deelname aan het 360 graden feed-
back programma nuttig is als de fase van herbenoe-
ming is aangebroken. In deze fase worden de 
aandachtspunten voor de komende periode toch 
indringend besproken. Het is dan goed om als burge-
meester goed inzicht te hebben in je ontwikkelpun-
ten en daar proactief mee om te gaan.  

‘Het kost even wat tijd in de voorbereiding, als de 
respondenten aangezocht moeten worden, maar dat 
was de moeite meer dan waard’, besluit Jan Luteijn 
ons evaluatiegesprek. <

Peter van Enk/PBLQ

‘Het kost even wat tijd in de voorbereiding, 
maar dat was de moeite meer dan waard’

‘Het rapport geeft niet alleen 
inzicht in je valkuilen, maar 
ook in je sterke punten’

Meer informatie vindt u op www.gemeente.nu/events

4e editie | vrijdag 8 juni 2018 | van der valk hotel utrecht

Goede samenwerking tussen gemeente, politie en andere ketenpartners is cruciaal in de aanpak van 
ondermijning. Hoor wat de vijf bouwstenen voor succesvol samenwerken zijn en leer deze toe te 
passen aan de hand van innovatieve ondermijningsaanpakken. 

Praktijkvoorbeelden op het gebied van vastgoedverhuur, Shisha-lounges en milieucriminaliteit geven u 
handvatten om (publiek-private) samenwerking en maatschappelijke weerbaarheid te versterken. Hoor 
hoe een middelgrote gemeente meer grip probeert te krijgen op ondermijning. Laat u inspireren en:

> Zet uw bestuursrechtelijke instrumentarium meer en beter in;
> Leer verschijningsvormen van ondermijning vroeg en tijdig te herkennen;
> Zorg dat burgers en ondernemers alerter en meldingsbereid worden.

Dag van de
Ondermijning

Samenwerken aan een brede
maatschappelijke aanpak

Dag van de ondermijning 190x65.indd   1 03-04-18   12:50
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Onlangs stuurde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief aan 
de Tweede Kamer met voornemens om de bestuurlijke integriteit in gemeenten te versterken en om 
aanhoudende bestuurlijke problemen in gemeenten tegen te gaan. Rond het laatste onderwerp deed 
Hansko Boeksteeg, universitair hoofddocent Staatsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen een ver-
kenning.

Aanpak bestuurlijke 
probleemgemeenten

Balanceren tussen lokale autonomie en ingrijpen van bovenaf

We kennen in Nederland een aantal bekende 
bestuurlijke probleemgemeenten: gemeen-
ten met structurele of regelmatig terugke-

rende problemen. In 2015 hield de Noord-Hollandse 
commissaris van de Koning Johan Remkes tijdens het 
Lustrumcongres 60 jaar NGB een inspirerende inlei-
ding over de wenselijkheid en mogelijkheid om in te 
kunnen grijpen in dergelijke probleemgemeenten. Mr. 
Hansko Broeksteeg kreeg daarop van de minister van 
BZK de opdracht te inventariseren welke bestaande 
instrumenten en bevoegdheden er al zijn om te inter-
veniëren in bestuurlijke probleemgemeenten en bij 
ondermijning van het bestuur. En op basis daarvan 
een verkenning te doen naar nieuwe mogelijkheden 
met alle haken en ogen die daaraan kleven, inclusief 
de verhouding tot het (grond)wettelijke kader.

Interventierepertoire
Broeksteeg komt in zijn publicatie Interveniëren in 
gemeenten met aanhoudende bestuurlijke problemen 
tot een drieluik: bestaande instrumenten, nieuwe 
mogelijkheden en ondermijning van het bestuur (dat 
laatste blijft hier buiten beschouwing). In het bestaan-

de instrumentarium is er aandacht voor 
het huidige stelsel van horizontaal 
toezicht en diverse bestuurlijke maatre-
gelen. Die variëren van de benoeming 
van wethouders van buiten, het aanstel-
len van een waarnemend burgemeester, 
de toevoeging van ambtenaren aan de 
gemeentelijke organisatie tot zwaardere 
instrumenten via maatregelen als 
verplichte herindeling of ingrijpen na 
taakverwaarlozing met de aanstelling 
van een regeringscommissaris. 
De Grondwet, het daarin verankerde 
hoofdschap van de gemeenteraad en 
de lokale autonomie stellen grenzen 

aan de toepasbaarheid van nieuwe en aanvullende 
maatregelen, zo concludeert Boeksteeg. Hij 
beschouwt een aantal alternatieven zoals een 
bestuurlijke artikel 12-regeling, bestuurlijke inde-
plaatsstelling en raadsontbinding. Vanuit oogpunt 
van proportionaliteit en genoemde (constitutionele) 
begrenzingen zijn de mogelijkheden echter beperkt.
Ontleend aan een rechtsvergelijking met Noordrijn-
Westfalen adviseert Broksteek tot het voorstel “om 
een toezichthouder aan het gemeentebestuur toe te 
voegen, die de bevoegdheid heeft om raads- en colle-
gevergaderingen bij te wonen en daarin het woord te 
voeren. De commissaris van de Koning zou de 
toezichthouder kunnen aanstellen. Daarvoor is wets-
wijziging nodig. Dit zou een eerste stap kunnen zijn; 
overige voor de hand liggende voorstellen vergen wel 
grondwetswijziging. Dat geldt voor een aanwijzings-
bevoegdheid voor de minister en voor de waarne-
mend burgemeester met extra wettelijke bevoegdhe-
den, althans, als hij in de bevoegdheden van de raad 
kan treden.”

standpunt van de minister
Minister Ollongren van BZK kondigt in haar brief aan 
de Kamer aan dat zij een aantal voorstellen nader wil 
uitwerken dan wel onderzoeken, zoals de benoeming 
van een (waarnemend) burgemeester met een 
opdracht van Rijkswege, bestuurlijk toezicht ter 
plaatse en als sluitstuk een aanvullende rol voor de 
commissaris van de Koning of de minister, bijvoor-
beeld in de vorm van het geven van een bijzondere 
aanwijzing. <

Ruud van Bennekom/NGB

De genoemde brief van de minister en de  
publicatie van Hansko Boeksteeg vindt u op  
www.burgemeesters.nl/probleemgemeenten

Interveniëren in gemeenten 
met aanhoudende 
bestuurlijke problemen

Interveniëren in gem
eenten m

et aanhoudende bestuurlijke problem
en
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Rapport ROB: 
voor de publieke zaak

Iedereen moet 
lid kunnen 
worden van de 
gemeenteraad, 
Provinciale 
Staten of het 
algemeen 
bestuur van een 
waterschap. 
Maar daar gaat 
zoveel tijd in 

zitten, dat het voor veel mensen niet is te 
combineren met werk, zorgtaken of de 
privésituatie; en dat gaat in tegen het 
principe van lekenbestuur. Dat moet 
anders, vindt de Raad voor het Openbaar 
Bestuur in zijn advies Voor de publieke 
zaak. De Raad adviseert daarin de minis-
ter van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties (BZK) over de aantrekkelijk-
heid van het ambt van decentrale volks-
vertegenwoordiger. Het rapport is te 
downloaden op 
www.raadopenbaarbestuur.nl

Bundel: Nieuwe politiek, 
nieuwe akkoorden

De Raad voor het 
Openbaar 
Bestuur bracht 
vorige maand de 
bundel Nieuwe 
politiek, nieuwe 
akkoorden uit.  
In de bundel 
staan de ervarin-
gen van tien 
gemeenten die 

na de verkiezingen van 2014 ervoor kozen 
hun burgers actief te betrekken bij het 
opmaken van hun bestuurs- en of beleids-
akkoord. Ook lessen die zij geleerd 
hebben, de valkuilen en de succesfacto-
ren zijn beschreven . Het rapport is te 
downloaden op 
www.raadopenbaarbestuur.nl

Rapport Ombudsman: Demonstreren een schurend grondrecht?
Het demonstratierecht is een grondrecht dat zoveel mogelijk 
gefaciliteerd moet worden. Voor veel demonstraties levert dit 
ook geen enkel probleem op. Dat wordt echter anders 
wanneer de demonstratie om een controversieel onderwerp 
gaat, op een voor de overheid lastige locatie, of om een 
groep demonstranten die de overheid als potentieel lastig 
beschouwt. Daar waar het echt schuurt, heeft de overheid 
de neiging om de openbare orde te willen beschermen door 
de demonstratie in te perken. Daar openbaart zich een diepe 
kloof tussen de beleving van de overheid, die meent 
gerechtvaardigd te handelen, en de beleving van de demon-

strant, die meent onrechtmatig en ongefundeerd te worden beperkt in de uitoefening 
van zijn grondrecht. In het rapport Demonstreren een schurend grondrecht? wordt 
een aantal tips gegeven voor overheid en demonstrant om een demonstratie orden-
telijk te laten verlopen. Tijdens het Najaarscongres zal verder op dit rapport worden 
ingegaan. Het rapport is de downloaden op www.burgemeesters.nl.

Najaarscongres 2018
Zoals elk jaar is het Najaarscongres van 
het Nederlands Genootschap van Burge-
meesters op de eerste donderdag van 
oktober. Op 4 oktober vindt het congres 
plaats in Deventer. Reserveer deze dag 
alvast in uw agenda. 
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Good governance is niet 
altijd méér governance

Verdiep uw bestuurlijke rol en bouw aan uw netwerk

www.wagnergroup.nl/bb

Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Startdata 2018:

18 mei 2018   Groningen
02 juli 2018   Santpoort
14 september 2018  St. Michielsgestel
05 oktober 2018  Brummen
02 november 2018  Den Haag
19 november 2018  Valkenburg
07 december 2018  Amsterdam

Op weg naar een wereld die groter is dan onszelf
Wagner Group is een door de Rijksoverheid erkende instelling voor Hoger Onderwijs

en voldoet aan de voorwaarden die VTW, Aedes, NBA, KNB, NOB en RB stellen aan de toekenning van PE punten.

ISO 9001

“Zeer praktisch en goed georganiseerde
opleiding waar ik veel van heb opgestoken.

Een meer dan goede aanvulling op mijn kennis
en ervaring als advocaat en lokaal politicus.”

Mr. Ronnie Eisenmann,
managing partner Lawoffi ce Eisenmann & Ravestijn
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