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Ik heb net als u een topbaan. Eén van de leukere onderdelen is dit magazine.
Als hoofdredacteur van dit blad voel ik me net een beetje Linda de Mol.
Alleen heet dit blad niet de LINDA maar de BURGEMEESTER.
Ik kan iedereen vragen voor een interview of een artikel, zeker binnen
Nederland, en het antwoord is altijd ‘ja’ (tot nu toe). Ik hoef me alleen maar
af te vragen ‘wie zou ik graag willen interviewen’ en ‘wie is voor u, de lezer,
interessant om over te lezen’? In mijn Top 3 van interessante mensen, naast
Mark Rutte en Beatrice de Graaf, stond Johan Remkes. Remkes en ik kennen
elkaar nog uit de tijd dat ik secretaris van de kring van CdK’s was. Een soort
NGB, maar dan voor CdK’s.
Tot het aantreden van Jan van Zanen was Johan Remkes tijdelijk burgemeester van mijn eigen stad, Den Haag. Wat heeft die man een bijzonder jaar
gehad in het ogenschijnlijk ‘nette’ Den Haag! Het begon al met de bekend
making van zijn naam als waarnemer. Die lekte uit nadat er geheime
opnames waren gemaakt van het gesprek tussen de fractievoorzitters en
commissaris van de Koning, Jaap Smit. Vervolgens stond vier dagen na het
aantreden van Remkes de hele binnenstad vol groot materieel van Defensie,
omdat de boeren met hun tractoren probeerden door te stomen naar het
Binnenhof. Enkele weken later worden de beruchte vreugdevuren afgeblazen
en gaat er een vuurwerkbom af onder een ME-busje. Remkes is woedend en
spreekt zelfs van een poging tot doodslag. En dan nog de ‘overpeinzingen
onder de kerstboom’ waarmee Remkes publiekelijk en onomwonden zijn visie
gaf op de lokale politiek in Den Haag. Zelfs het ogenschijnlijk saaie Den Haag,
bleek een meer dan spannende stad. Ik snap wel dat Johan Remkes na tien
maanden Den Haag de smaak van het burgemeestersambt te pakken heeft.
De enige domper op het interview met deze bestuurlijke routinier was natuurlijk weer corona. Het plan was om naar Groningen af te reizen voor het
interview, in café De Prinsenhof af te spreken en aansluitend mijn Groningse
schoonmoeder nog even op te zoeken. Het werd dus een aan huis gekluisterd
telefonisch interview. Gelukkig is dat voor iemand die weet wat hij wil zeggen
geen probleem. Bij Remkes geen politiek correcte antwoorden of tien slagen
om de arm. Wat hij zegt, is raak. Spreken met gezag noemen we dat, zoals
een goed burgemeester betaamt.
Hilde Westera
Directeur Nederlands Genootschap van Burgemeesters
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JOHAN REMKES OVER ZIJN BURGEMEESTERSCHAP IN DEN HAAG

‘IK HAD DEZE HELE
ERVARING NIET
WILLEN MISSEN!’

Om burgemeester te worden ben je nooit te oud. Dat bewees Johan Remkes afgelopen jaar
in Den Haag. Van half oktober 2019 tot juli 2020 was de 69-jarige Remkes burgemeester
van de hofstad. Zijn naam was begin oktober 2019 al uitgelekt doordat geheime gesprekken
tussen CdK Jaap Smit en de Haagse fractievoorzitters waren gelekt naar de pers. Tien
boeiende maanden volgden, waarin meer gebeurde dan verwacht. In zijn ‘overpeinzingen
onder de kerstboom’ gaf hij publiekelijk en onomwonden zijn visie op bestuurlijk Den Haag.
Genoeg reden én stof voor een interview met deze doorgewinterde bestuurder.
Tekst | Hilde Westera
Foto | ANP

Je kende het burgemeestersambt al
vanuit je periode als commissaris van
de Koning in de provincie Noord-Holland
(2010-2019) en als minister van BZK
(2002-2007). Maar in Den Haag heb je
het ambt pas echt aan den lijve ondervonden. Is je beeld over het ambt bijgesteld?
Nee, niet echt. Ik heb als CdK heel veel
én intensief met burgemeesters
te maken gehad en weet met welke
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dilemma’s zij geconfronteerd worden.
Het voorzitten van een college van
Gedeputeerde Staten en Provinciale
Staten is in de kern gelijk aan het
voorzitten van het college van B&W
en de gemeenteraad. Het veiligheidsdomein kende ik qua achtergronden
wel, maar de operationele kant niet.
Ik ben wat dat betreft redelijk in het
diepe gegooid.

Wat heeft je in je Haagse burgemeesters
periode het meest aangenaam verrast?
Ik had deze hele ervaring totaal niet
willen missen! Wat mij aangenaam
heeft verrast is het nadere zicht dat je
krijgt op het operationele vlak van de
openbare orde en veiligheid. Die
operationele spoedcursus heb ik
echt als een verrijking ervaren. En de
twee bezoeken die ik aan de honderd-

jarigen mocht afleggen waren heel
bijzonder! Meer dan twee zijn het er
helaas niet geworden vanwege corona.

Nu heb ik wel eens gehoord dat je de
nachtelijke ‘WvGGZ-telefoontjes’ het minst
aangenaam vond, klopt dat?
Nee, dat viel erg mee. Wat ik het
minst prettig vond waren de lange
vergaderingen. De Haagse vergaderdiscipline is niet groot. De Haagse raad
is erg versnipperd, met onevenwichtige afspraken over de spreektijden.
Wat meespeelt is dat Den Haag een
zeer geseculariseerde stad is, met
alle spanning die daar onder zit. De
politieke discussies zijn daar deels een
weerspiegeling van.

‘Onafhankelijkheid
de kernwaarde
is van de
burgemeester’

Collega Eenhoorn heb ik wel eens horen
zeggen dat er weinig verschil zit tussen
een waarnemerschap en een kroon
benoeming. Hoe zie jij dat?
Je kunt waarnemingen niet over
één kam scheren, vooral de duur is
bepalend. Iedereen wist dat ik maar
een korte periode in Den Haag zou

zitten. Er is dan weinig behoefte in de
samenleving om in jou als waarnemer
te investeren en vice versa. Jaap Smit
gaf in het (uitgelekte) gesprek met de
fractievoorzitters al aan dat de waarnemer er niet is voor de ‘feesten en
partijen’, maar wel om een aantal zaken op orde te brengen. Ik heb in mijn
kennismakingsgesprek met de raad
gelijk aangegeven dat mijn prioriteit ligt
bij openbare orde en veiligheid, bij integriteit én bij het functioneren van de
gemeenteraad, niet bij het intensiveren
van de contacten met de bevolking.
Andere zaken zijn voor elke burgemeester, waarnemer of kroonbenoemd,
hetzelfde. Kijk naar de uitbraak van corona. Die is ons allemaal ‘overkomen’.
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Binnen het NGB wordt regelmatig gesproken over de ‘kwetsbaarheid van het ambt’,
over de afhankelijkheid van de raad, over
burgemeesters die zich ‘inhouden’ rond
hun herbenoeming. Hoe onafhankelijk is
een burgemeester nog? En wat kunnen we
hieraan doen?
Ik heb een aantal keren voor het NGB
gesproken, de laatste keer in 2015
tijdens het 60-jarig jubileum van het

NGB. Toen heb ik het punt van de
kwetsbaarheid uitdrukkelijk benoemd
en dat is nog steeds actueel. Niet
alleen de toegenomen taken in het
veiligheidsdomein zijn hierbij relevant,
maar ook het veranderende medialandschap. De traditionele media, de
‘waakhond van de democratie’, is bij
raadsvergaderingen veelal niet meer
‘live’ aanwezig. Hoor en wederhoor

blijft regelmatig achterwege, waardoor
de juiste context ontbreekt en reputatieschade snel kan ontstaan. De
verschraling van de traditionele media
en de opkomst van social media hebben een enorme dynamiek, met alle
gevolgen van dien.
Een ander punt is de afhankelijkheid
van de burgemeester van de raad. De
verharding en versplintering van raden
en de steeds kortere zittingsduur van
raadsleden, vragen het nodige van het
vakman(vrouw)schap van de burgemeester. Raden hebben een belangrijke rol bij de benoeming en herbenoeming van burgemeesters. Die HRM-rol
is volstrekt anders dan de politieke
rol van een raadslid. In veel gemeenteraden ontbreekt het aan relevante
HRM-ervaring. Politieke motieven ver-

Johan Remkes
Geboren 15 juni 1951 te
Zuidbroek, Groningen
Studeerde Economie aan de
RU Groningen
Politieke kleur VVD
Was o.a. gemeenteraadslid in Groningen, lid van PS van Groningen,
Tweede Kamerlid, staatssecretaris
Volkshuisvesting, minister van BZK,
vicepremier (kabinet Balkenende
I), commissaris van de Koning(in)
in Noord-Holland, voorzitter van het
IPO, voorzitter van de Staatscommissie parlementair stelsel, voorzitter van het adviescollege Stikstofproblematiek én burgemeester van
Den Haag.
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vuilen soms de zuivere rol die de raad
als werkgever wordt geacht te spelen.
Daarom is in de discussie over de
aanstellingswijze van de burgemeester
een verdergaande invloed van de raad
de allerslechtste route. Omdat het de
onafhankelijkheid van de burgemeester ondergraaft. Ik ben in Den Haag tot
de conclusie gekomen dat
de onafhankelijkheid van
de burgemeester de kernwaarde is van de burgemeester. Die waarde moet
gekoesterd worden.

Nu je er toch over begint….
Voor jou dus geen door de
raad gekozen burgemeester.
Maar wat dan wel?

lijke kwaliteit van kandidaten.
Mocht de discussie over de aanstellingswijze weer oppoppen, zal ik
me daar zeker tegenaan bemoeien.
Voorafgaand aan een debat over de
aanstellingswijze zal echter eerst een
discussie over het totale lokale bestel
moeten plaatsvinden.

Over integriteit gesproken…. De burgemeester dient de bestuurlijke integriteit
te bevorderen, zonder concrete bevoegdheden. Sommige burgemeesters hebben
behoefte aan bevoegdheden op dit terrein,
maar kunnen vaak niet aangeven welke
bevoegdheden dat dan moeten zijn. Hoe
zie jij dat?
Je hebt macht en gezag.
Een burgemeester moet
doorgaans dit soort
kwesties behartigen op
basis van zijn of haar gezag. Het ultieme middel
van de burgemeester
is de openbaarheid. Je
begint met praten, maar
in laatste instantie is de
openbaarheid wel het
wapen van de burgemeester. In Den Haag
was integriteit een prioriteit. Op een raadsconferentie hebben we hier speciaal bij stil
gestaan. Je moet zaken bespreekbaar
maken als burgemeester, hoe moeilijk
dat soms ook is. De screening van
wethouders is hierbij een onmisbaar
instrument, omdat het inzicht geeft
in de verhoudingen en brokken in de
toekomst kan voorkomen.

‘De vraag of de burgemeester
niet teveel ‘sherrif’ is geworden,
vind ik een onzindiscussie’

Er is op dit moment geen
aanleiding om het systeem
te veranderen, hooguit
zou je de vraag kunnen
stellen of we geen stapje terug moeten
doen qua afhankelijkheid van de raad.
Maar als je het systeem dan toch moet
veranderen, dan moet je kiezen voor
een rechtstreeks gekozen burgemeester met de bijbehorende zeggenschap.
Zonder zeggenschap is het een wassen
neus. Dus richting een presidentieel
stelstel, waarbij meerdere subvarianten
denkbaar zijn.
Wat heel wezenlijk is aan de onafhankelijkheid van de burgemeester, is de
selectierol van de CdK. Die moet goed
ingevuld blijven, ook bij een door de
bevolking gekozen burgemeester.

Dus een rechtstreeks gekozen
burgemeester mét voorselectie door
de CdK? Je noemt een bijzondere
subvariant die ik nog door weinig
personen heb horen noemen….
Ik verwijs graag naar een essay van
Joop van den Berg (emeritus hoogleraar) uit 2018 waarin hij pleit voor het
behoud van de rol van de CdK bij een
eventuele gekozen burgemeester. De
CdK, ook wel het ‘bestuurlijke kraakbeen’ genoemd, zou volgens Van den
Berg kunnen worden belast met de beoordeling van de integriteit en bestuur-

Opvallend in de laatste maanden is het
aantal burgemeesters dat door het opzeggen van het vertrouwen door de wethouders, in de problemen komt. In de praktijk
is er dan vaak geen houden meer aan en
trekt de burgemeester aan het kortste
eind. Wat is hier mis? Kan een CdK nog
een vuist maken ter bescherming van de
burgemeester?
Het opzeggen van het vertrouwen in
de burgemeester, ook door de
wethouders, betekent vaak ‘einde
oefening’. Dat zie je in andere
geledingen ook. Als een Raad van
Commissarissen het vertrouwen in de
voorzitter opzegt, is het ook meestal
‘gedaan’ met de voorzitter. Het zegt
namelijk iets over het collegiale
functioneren van het college als
geheel. Ik zou het zorgelijker vinden
als de wethouders of de raad het
vertrouwen opzeggen vanwege een
inhoudelijke kwestie of vanwege het
feit dat een burgemeester een besluit
voor vernietiging heeft voorgedragen.
Een burgemeester die het lastig vindt
om een (integriteits)kwestie aan te
kaarten, dient zich onmiddellijk te
vervoegen bij de CdK en de CdK
dient vervolgens in zijn of haar
verantwoordelijkheid te acteren.

Burgemeesters krijgen steeds meer
bevoegdheden, vooral op het terrein
van OOV. De zogenaamde ‘kerstboom’
wordt topzwaar. Wanneer is het genoeg
of zijn we al over die grens heen?
Burgemeesters moeten niet te snel
klagen dat het ‘too much’ is. De
vraag of de burgemeester niet teveel
‘sherrif’ is geworden, vind ik een
onzindiscussie. De burgemeester is
geen sherrif en moet dat ook vooral
niet willen zijn. Op het terrein van
ondermijning is de burgemeester
een belangrijke regisseur en moet
hier ook een stevige verantwoordelijkheid hebben. Hij moet partijen rond
de tafel brengen. Alleen met het
strafrecht redden we het niet om
ondermijning aan te pakken, daar zijn
de bestuursrechtelijke maatregelen
bij nodig. Uiteraard wel in een juiste
balans met elkaar.
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Hoe kijk je aan tegen de discussie over
de Covid-wet?
Ik heb het redelijk schandalig gevonden dat de Tweede Kamer en de
departementen zoveel tijd voor de wet
hebben genomen. Meer gevoel voor
urgentie was op z’n plaats geweest.
Wat je in crises vaak ziet, is dat opschalen makkelijker is dan afschalen,
en dat zie je zeker bij een langdurige
crisis als de covidcrisis. Het aantal
wrijfpunten neemt toe en dus het aantal discussiepunten. En dat is precies
wat je nu ziet gebeuren. Ik moet wel
zeggen dat in de regio Haaglanden de
besluitvorming over de noodverordeningen altijd heel soepel en eensgezind
is verlopen. Het systeem functioneert
helemaal niet zo gek.

Iets heel anders. Destijds, in 2006, heb
je als minister de beloningsstructuur voor
politiek ambtsdragers ingevoerd. Inmiddels zijn we 14 jaar verder. Is het huidige
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‘Het ultieme
middel van de
burgemeester is de
openbaarheid’

beloningssysteem, dat alleen gebaseerd is
op inwonersaantallen, nog voldoende om
het openbaar bestuur aantrekkelijk te houden? Als rijksambtenaar verdien je vaak
meer dan een burgemeester in een kleine
gemeente, terwijl je meer uren draait, een
grotere verantwoordelijkheid hebt en nog
bedreigd wordt ook als het tegenzit.
De commissie Dijkstal heeft daar destijds goede voorstellen voor gedaan,
maar die waren volstrekt onbespreekbaar en zijn in de la verdwenen. De
politieke springstok van een minister
van BZK is op dit terrein beperkt. Ik zou

me wel voor kunnen stellen dat er een
soort ‘plus-plus regeling’ op basis van
bepaalde criteria komt, waardoor burgemeesters die in specifieke omstandigheden verkeren een soort toeslag
zouden krijgen. Je moet het in kleine,
politiek haalbare, stapjes doen.

Ik las in de krant dat je voor het eerst in
40 jaar een fiets hebt gekocht. Is die fiets
al ergens geweest?
Ik heb na m’n vertrek uit Noord-Holland
een fiets aangeschaft. Daarmee ga ik
graag richting natuurgebied de Onlanden of richting Garnwerd. Dit betekent
echter niet dat ik van plan was achter
de geraniums te gaan zitten.

Dus nog een keer een waarnemerschap
misschien?
Als er een commissaris is die daar
behoefte aan heeft, wie weet... Maar
dan hangt het er helemaal van af wáár
en voor hoe lang. ■

COLUMN

Ooit…
Ooit zullen we op 2020 terugkijken in termen van weet je nog…?
Dat jaar waarin we in de intelligente lockdown zaten, waarin het land geregeerd
werd door aanwijzingen en noodverordeningen, waarin we zo ongeveer permanent
in een crisisorganisatie zaten die onze agenda’s domineerde? Dat jaar waarin we
een lesje nederigheid kregen van een virus, waarin we onszelf andere manieren
van werken razendsnel eigen maakten en waarin we ook als burgemeesters volop
aan de bak moesten?
Juist nu er zo’n behoefte is aan samenzijn, samenleven en samen vieren zien
we de samenleving verharden, groepen tegenover elkaar staan en polarisatie
toenemen. En hoe creatief we ook zijn, juist nu wil je als burgemeester het liefst
onder de mensen zijn. Ze zien en spreken zonder dat er een scherm tussen zit.

‘Niets staat
ons in de weg
een collega
even te bellen’

Ook burgemeesters kunnen hun werk alleen goed blijven doen als ze fysiek en
mentaal fit blijven. Het ambt blijft zich ontwikkelen en wij ontwikkelen mee. Om
u daarbij te helpen ontvangt u een dezer dagen de opleidingengids voor komend
jaar: van harte aanbevolen!
We hebben een rijk en gevarieerd aanbod. Zo heb ik zelf bijvoorbeeld energie
gekregen van een aantal intervisiebijeenkomsten met collega’s. Het opleidingsaanbod is niet statisch. We verrijken dat door het jaar heen met Actuele Tafels en
hebben ook de mogelijkheid om een aanbod ‘op maat’ samen te stellen. Schroom
dus niet om aan de bel te trekken als u een suggestie of wens heeft.
Naast opleidingen willen we u ook op andere manieren in uw rol ondersteunen.
De afgelopen maanden hebben we als NGB samen met een aantal (oud-)collega’s
gesproken over wat er allemaal op je af kan komen als je als burgemeester het
vertrouwen van de raad of het college verliest of wanneer je persoonlijke integriteit
ter discussie komt te staan. Ook in het afgelopen jaar heeft een aantal collega’s
om die reden het ambt neergelegd. We hebben bijzondere verhalen gehoord die
variëren van het geen toegang meer hebben tot het gemeentehuis of de eigen
mailbox en het gebrek aan ondersteuning in de communicatie, onduidelijkheid
over de rechtspositie en nog veel meer. Rode draad daarin is dat een burgemeester die in deze omstandigheden verkeert, niet in een isolement moet komen en
beter ondersteund moet worden. Omdat die ondersteuning niet altijd door de
eigen gemeente gegeven kan worden zijn we in gesprek met de kring van de
Commissarissen van de Koning en het ministerie van BZK om dit te organiseren.
Dat varieert van een simpel overzicht met ‘opletpunten’ tot een pool van mensen
die ingevlogen kan worden op verschillende thema’s waarop ondersteuning kan
helpen. We hopen op die manier collega’s beter te faciliteren. En natuurlijk staat
niets ons allen in de weg om de collega die in zwaar weer zit eens even te bellen of
op een andere manier collegiaal mee te leven: ook dat is zeer waardevol!
We zijn dus als NGB ook tijdens corona gewoon aan het werk met zaken die voor
ons allen relevant zijn. Rest mij ons allen veel energie en uithoudingsvermogen
toe te wensen. We kunnen ons werk alleen goed doen als we ook zelf fit blijven, let
dus ook een beetje op uzelf!
Tot ooit!
Liesbeth Spies | voorzitter Nederlands Genootschap van Burgemeesters
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TIJDSSENSITIEF BESTUREN

VAKATELIER 2020:
“Tijdigen", het klinkt niet als een woord dat snel de titel ‘woord van het jaar’ zal halen, maar er zal
nog wel veel over worden gesproken in de bestuurskunde en bestuurspraktijk. Jorren Scherpenisse
(zie kader) heeft in zijn proefschrift ‘Tucht van de tijd’ de noodzaak beschreven om verschillende
dimensies van tijd een plek te geven in de bestuurspraktijk. Op 21 september 2020 was Scherpenisse
te gast bij het Vakatelier 2020, één van de NGB opleidingen, en deelde zijn inzichten met de deel
nemende burgemeesters, als opmaat voor hun thematische intervisiesessie van die dag.
Tekst | Dick van Ginkel en Hanneke Möhring

Tijd is iets waar we bestuurskundig niet zo snel
bij stil staan, maar Jorren Scherpenisse weet in
enkele minuten uit zijn bestuurskundige ervaring
voorbeelden aan te dragen waarin de belangrijke
rol van tijd in processen duidelijk wordt. Deze
voorbeelden vormden ook de inspiratie voor zijn
proefschrift. Bijvoorbeeld Tjeenk Willink die in
2017 bij de persconferentie opmerkte dat ‘tijd
de minst belangrijke factor is’, en daarmee de
hoge druk op de vorming van het kabinet wist te
relativeren, en ‘tijd wist te maken’. Of de evaluatie
van het project BRP (Basis Registratie Personen)
waarin, als het gaat om de kosten in beeld te
brengen, nogal uitmaakt waar je begint en waar
je eindigt met tellen. Ofwel welke uitsnede van
de tijd je gebruikt. Of hoe een bepaald model,
bijvoorbeeld de ‘Alders-tafels’, ooit een voorbeeld
was van innovatieve netwerksamenwerking, maar
onder invloed van o.a. betwiste kennis en het inkrimpen van de tijdhorizon ten onder ging aan het
eigen succes, en het dus tijd werd voor een nieuw
overlegmodel.
De boodschap van Scherpenisse is om tijd te
beschouwen als iets dat een vast onderdeel moet
zijn van bestuurskundige analyses en interventies.
Tijd is meer dan een achtergrondvariabele; het
is er altijd en speelt voortdurend mee. Het is dan
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ook van belang om te leren ‘tijdigen’: actief inschatten welke rol tijd in verschillende dimensies
heeft bij een beleidsvraagstuk of probleem. Scherpenisse creëert daarmee niet alleen een nieuwe
taal, maar geeft ook een aantal tijdstrategieen
aan voor de bestuurskundige praktijk, strategieën
die vragen om actief nadenken over het daarmee
samenhangende handelingsrepertoire.
Tijdsensitief besturen houdt volgens Scherpenisse rekening met vijf dimensies van tijd die hij in
zijn proefschrift als volgt beschrijft: Tijdigen van
bestuur en beleid: tijdsensitief bestuur
1. Aandacht voor Timing:
het goede moment kiezen
2. Aandacht voor Tempo:
gevoel voor ritme ontwikkelen
3. Aandacht voor Tijdhorizon:
termijnen aan elkaar verbinden
4. Aandacht voor Tijdpatronen:
logica zien achter gebeurtenissen
5. Aandacht voor Tijdsynchronisatie:
klokken gelijkzetten (of juist niet)
We geven enkele voorbeelden. Timing gaat over
het kiezen van het goede moment en het verschil
tussen Chronos en Kairos: ‘op tijd’ en ’in de tijd’.

Chronos Op tijd

Kairos In de tijd

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Procedurele termijnen volgen
Vaste beslismomenten hanteren
Volgorde politieke proces
Rechtsgelijkheid borgen
Zorgvuldig uitvoeren beleid
Bewaken rechten en plichten

Reageren op initiatief
Maatwerk bieden
Verleiden tot duurzame betrokkenheid
Potentie herkennen
Experimenteren en leren
Stromen volgen

VAKATELIER

DE TUCHT VAN DE TIJD
De casus Spaanse Polder waarin de aanpak van
ondermijning centraal staat, laat het verschil zien
tussen een geplande benadering vanuit gevestigde instituties en een emergente benadering van
de ingeschakelde stadmarinier. De planmatige
aanpak was gericht op vooraf geplande stappen,
gebaseerd op een geformaliseerde planning, met
als tijdhorizon het ‘bestrijden’ van gegroeide en
beschreven problemen. De aanpak van de stadmarinier die uiteindelijk óók nodig bleek te zijn,
stoelde op handelen terwijl het gebeurt, in de tijd
zijn ofwel ‘go with the flow’ en het ‘bevrijden’ van
toekomstig potentieel.
Een voorbeeld van Synchroniseren van tijd is
de City Deal: een samenwerkingscoalitie tussen
nationale en lokale overheid, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke initiatieven,
bedoeld om bij te dragen aan het initiatief van
steden om te komen tot duurzame maatschappelijke transities. Scherpenisse laat zien dat het
in deze samenwerkingsvorm niet alleen gaat om
het verbinden van verschillende schaalniveaus
en bevoegdheden (multi-level) maar ook om
verschillende klokken van de betrokken actoren:
multi-temporal governance. Vanuit het tijdperspectief synchroniseren biedt dit verschillende
aanknopingspunten om succes te bevorderen,
van het maken van een gezamenlijke planning
en fasering, tot het meeste halen uit rondes door
middel van tijdbegrenzing, tot het creëren en
benutten van ‘windows of opportunity’, tot het
parallel werken aan experimenten om de kans te
vergroten dat innovatie optreedt.

Het begrip tijdpatronen demonstreert Scherpenisse aan de hand van enkele casussen met
betrekking tot toezicht in het onderwijs. Daarin
laat hij zien dat wie wil begrijpen wat er in een
complex systeem aan de hand is, niet moet kijken
naar de foto maar naar de film. En die film is niet
eenvoudigweg het achter elkaar plakken van
foto’s, maar een rijk begrip ontwikkelen voor de
circulaire dynamiek in het systeem, en alert zijn
op regelmatigheden. Tijdpatronen, die zich kunnen voordoen zijn bijvoorbeeld groei als voorbode
van krimp, kleine ingrepen als hefboom voor grote
veranderingen, en makkelijke oplossingen als
boemerangeffect.

Tot slot
‘Iedere poging om de wereld te ordenen, leidt
ertoe dat die wereld aan je ordening ontglipt, er
is niet één alom verklarend model, ook niet het
model van tijdigen van bestuur en beleid en de
vijf dimensies van tijd’, aldus Scherpenisse. Zijn
aanbeveling aan de burgemeesters is om het denken in tijdstrategieen toe te passen als je midden
in de dynamiek zit, en je dan bewust te zijn van
de verschillende vormen van tijd. Door de tijd-taal
expliciet te maken kan er een groter bewustzijn
ontstaat en zal de tijdsensitiviteit in bestuur en
beleid worden vergroot. Het is een zeer toegankelijk proefschrift, een goed model om te reflecteren
op ons eigen handelen en wat ons betreft een
aanrader voor bestuurders.
Voor de volledige publicatie van ’Tucht van de tijd’
zie de site van de NSOB. ■

Dr. Jorren Scherpenisse (1987) is organisatiepsycholoog en bestuurskundige, werkzaam
bij NSOB als adjunct-directeur van de NSOB Denktank en co-decaan voor de MPA opleiding
en het Promotieprogramma . Hij promoveerde in 2019 aan de Universiteit Utrecht op zijn
proefschrift ‘Tucht van de tijd: over het tijdigen van bestuur en beleid”. Voor zijn onderzoek
verrichtte Jorren actie-onderzoek in tien verschillende beleidsdomeinen. De casuïstiek
varieert van een leiderschapswissel bij de Nationale Politie, tot het management van het
programma Ruimte voor de rivier, tot het aanpakken van ondermijnende criminaliteit op een
bedrijventerrein. In iedere casus worden vormen van tijd en tijdstrategieën uitgelicht, om zo de wetenschappelijke kennis hierover verder te brengen en professionals in de praktijk te inspireren en van reflectie te voorzien.
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JEUGD IN CORONATIJD

JONGEREN OP EEN LEUKE MANIER IETS BETEKENISVOLS LATEN DOEN

JEUGD AAN ZET IN
CORONATIJD!
Het Veiligheidsberaad/Landelijk Netwerk Bevolkingszorg en Maatschappelijke Diensttijd
(MDT) sloegen deze zomer de handen ineen. Ze zorgden voor het programma Jeugd aan
Zet, waarvoor de ministeries VWS, OCW en SZW budget beschikbaar stelden. Gemeenten
tot 60.000 inwoners konden hiermee jongeren in coronatijd een leuke zomer bezorgen,
terwijl ze werkten aan hun eigen talenten en iets betekenden voor de maatschappij.
Burgemeesters Marco Out (Assen) en Astrid Nienhuis (Heemstede), secretaris-generaal
van VWS Erik Gerritsen, staatssecretaris Paul Blokhuis en initiatiefneemster
Anky Griekspoor-Verdurmen blikken terug én vooruit.
Tekst | Programma Jeugd aan Zet

Jeugd in coronatijd
Anky Griekspoor-Verdurmen, gemeentesecretaris in Kampen en voorzitter
van het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg, kreeg signalen van gemeenten
en politie dat men bezorgd was over
12 tot 18-jarigen in coronatijd. ‘Zelfs
mijn 16-jarige dochter vroeg ‘mam, wat
doen jullie nu eigenlijk voor ons?’. Er
is altijd veel aandacht voor kwetsbare

mensen in onze samenleving, maar
ook jongeren die geen extra zorg of
ondersteuning nodig hebben, worden
hard getroffen door de coronamaatregelen. Deze groep zit bij veel gemeenten niet op het netvlies.’
Burgemeester Astrid Nienhuis van gemeente Heemstede bevestigt dit. ‘Het
bereiken van deze jongeren en hier

‘Ik wil graag weten hoe jongeren denken
over thema’s als klimaat, mobiliteit,
duurzaamheid en digitalisering. Als je in
gesprek met ze gaat, blijkt dat zij veel
inspirerende ideeën of verrassende
inzichten hebben of zorgen die bij ons niet
spelen. Het is jammer dat we daar nog niet
ons voordeel mee kunnen doen.’
Astrid Nienhuis
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vervolgens structuur aan geven zodat
je contact blijft houden en nog eens
een appel op ze kunt doen, is voor veel
gemeenten een welbekende moeilijkheid. Daarnaast zie ik dat deze jongeren ondervertegenwoordigd zijn. Ze
komen niet naar activiteiten en zitten
niet in belangrijke bestuurlijke organen.
Als overheid doen we steeds meer in
samenspraak met de samenleving en

JEUGD IN CORONATIJD

Erik Gerritsen en
Anky Griekspoor

streven we naar een goede vertegenwoordiging van de samenleving, in al
zijn diversiteit. Daarom willen we ook
graag verbinding met deze groep.’
Na onderzoek door Anky Griekspoor
bleek ook dat gemeenten vaak geen
budget hebben voor deze jongeren.
‘Daarnaast was het Veiligheidsberaad
door corona vooral druk bezig met de
aanwijzing, noodwet en allerlei vormen
van handhaving. Het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg wilde graag iets
positiefs doen voor de jongeren en de
maatschappij. Dat bracht me op het
idee om contact op te nemen met Erik
Gerritsen, secretaris-generaal van VWS
en verantwoordelijk voor maatschappelijke diensttijd (MDT).’

Jeugd aan Zet
Erik Gerritsen zag gelijk een mooie
kans om jongeren in coronatijd op een
leuke manier iets betekenisvols voor
de samenleving te laten doen. ‘Waarbij
ze, net als in een regulier MDT, ook
hun talenten ontwikkelen. Het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg heeft in
korte tijd het projectplan Jeugd aan Zet
vormgegeven en met het Ministerie van
VWS en het programma Maatschappelijke Diensttijd overleg gehad. Staatssecretaris Paul Blokhuis, als kabinetslid
verantwoordelijk voor MDT, was ook
gelijk enthousiast. Burgemeesters
Marco Out en Astrid Nienhuis dachten
mee, tekenden als bestuurlijk verant-

"Hoe mooi is het om te horen dat jongeren
eerst vragen hoeveel uren ze moeten doen
om een waardebon te verdienen. Vervolgens
draaien ze het dubbele aantal uren, omdat
ze het leuk vinden."

woordelijke en rolden Jeugd aan Zet
verder uit.’
Marco Out: ‘Iedere burgemeester is op
zoek naar manieren om jeugd te laten
participeren, zodat ze zich betrokken
voelen en iets aan de maatschappij
bijdragen. Nu konden we iets positiefs
voor ze doen. Voor kleine gemeenten
tot 60.000 inwoners stelden we een
budget van 10.000 euro beschikbaar.’
Paul Blokhuis legt uit waarom alleen
kleine gemeenten mee konden doen
met deze eerste ronde. ‘Juist in coronatijd wilden we extra ondersteuning
bieden aan kleine gemeenten. Daarnaast zijn de meeste grote gemeenten
al betrokken en bieden MDT aan. We
willen graag dat MDT van iedereen
wordt en nog meer lokaal gaat leven,
ook in de kleine gemeenten.’
‘We hebben alle burgemeesters
verzocht mee te doen.’, vertelt
Anky Griekspoor. ‘50 gemeenten
hebben een aanvraag ingediend,
47 gemeenten hebben het plan tot
uitvoering kunnen brengen.’

47 projecten
Binnen de 47 projecten had een grote
groep jongeren, ondanks corona, een
leuke zomer. Secretaris-generaal Gerritsen bezocht een aantal gemeenten
en ging met de betrokkenen in gesprek.
‘De projecten waren heel divers. In
Bloemendaal hebben jongeren allerlei

Erik Gerritsen

activiteiten ondernomen met kinderen
van statushouders. De kinderen kwamen op plekken waar ze nooit eerder
waren geweest en hebben veel sneller
de Nederlandse taal geleerd dan bij
een inburgeringscursus was gelukt. In
Laren was het thema kunst en hebben
jongeren workshops gevolgd in film en
fotografie, rap, dans en bijvoorbeeld
theater. Larenaren konden de eindpresentatie bijwonen. En in Kampen
is een ontmoetingsplek voor jongeren
gemaakt in het stadspark.’
In gemeente Heemstede werden twee
projecten opgestart. ‘We hebben allerlei
sportactiviteiten georganiseerd voor
kinderen en jongeren, waarbij ze zelf
ook een rol kregen in de organisatie of
begeleiding van de activiteit’, vertelt
burgemeester Nienhuis. ‘Ze deden
ervaring en vaardigheden op die ze
wellicht later in een stage of (bij)baan
kunnen toepassen. Daarnaast wilden
we een platform voor, door en met de
jongeren ontwikkelen om ze nu en in de
toekomst een stem te geven. Het was
een ontdekkingstocht: hoe bereiken we
de jongeren en zijn zij bereid om mee
te denken over de oprichting van zo’n
platform? Het platform is er (nog) niet,
maar we hebben een beter beeld van
welke stappen we kunnen nemen om
dat te realiseren.’
Staatssecretaris Blokhuis vindt het
hartverwarmend hoe jongeren in
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‘In Assen spreken we al lange tijd over
hoe we de jeugd kunnen betrekken bij
maatschappelijke thema’s. Jeugd aan Zet is
een mooi initiatief waarbij jongeren betrokken
worden, een leuke ervaring opdoen en
tegelijkertijd maatschappelijk bijdragen.
Marco Out

coronatijd verbinding zochten met
andere mensen. ‘In Bunschoten organiseerden jongeren activiteiten voor drie
verschillende leeftijdsgroepen. Ze interviewden leeftijdsgenoten op straat over
wat hen bezighield en maakten daar
een video van. Ze bezorgden kinderen
van de zomerschool een leuke dag en
brachten ontbijtjes rond bij ouderen.
Ze versterkten daarmee ook de sociale
structuur in de gemeente.’

Terugblik
Wat Anky Griekspoor veelal terug
hoorde, was dat burgemeesters het
fijn vonden om de balans tussen
handhaven en positieve acties voor
de jeugd zichtbaar te kunnen maken.
‘Burgemeesters staan aan het hoofd
van de gemeentelijke crisisorganisatie.
Openbare orde en veiligheid en daarop
handhaven is hun wettelijke taak. Maar
als burgervader of burgermoeder vinden ze het ook belangrijk om jongeren
te helpen hun talenten te ontplooien.
Daar helpt Jeugd aan Zet ze bij.’
Astrid Nienhuis is trots dat ze in
Heemstede een eerste stap hebben
kunnen zetten in het bereiken van
jongeren. ‘Ze zijn hartstikke bereid
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om mee te denken. Door ze te betrekken, geef je ze ook het gevoel dat je ze
serieus neemt. Dat is belangrijk voor
het maken van een structurele verbinding in de toekomst.’
Het enthousiasme over Jeugd aan
Zet ziet Paul Blokhuis ook terug bij de
jongeren zelf. ‘Ze vinden het fijn dat er
aan ze wordt gedacht, dat ze zelf mee
kunnen denken en letterlijk aan de
knoppen draaien. Ik zou het mooi
vinden als MDT zo vanzelfsprekend
wordt, dat jongeren tijdens een gesprek
aan elkaar vragen wanneer ze het
gaan doen in plaats van of ze MDT
gaan doen.’

Lokale samenwerking
Anky Griekspoor: ‘Wat we bij veel gemeenten zagen, was dat ze ambtelijke
capaciteit beschikbaar stelden en het
budget alleen gebruikten voor externe
kosten. Ook hebben ze veel samengewerkt met lokale partners. Zo huurden
ze in Bloemendaal voor de afsluitende
activiteit een kookstudio die het financieel moeilijk had, en de cadeaubonnen
die jongeren kregen waren veelal bij de
lokale winkeliersvereniging te besteden. Zo heeft het budget ook de lokale

economie gestimuleerd.’ ‘Het is mooi
dat ondernemers die het zwaar hebben
door corona door Jeugd aan Zet worden
ondersteund.’, reageert Paul Blokhuis.
‘Hiermee versterken we een sociale
samenleving. Mooier kan bijna niet.’

De juiste context creëren
Erik Gerritsen ziet dat er nu al verbindingen gelegd zijn en kleinere gemeenten kennis hebben gemaakt met het
gedachtegoed van MDT. ‘Iedere jongere
wil er iets van maken, maar sommige
moet je daarbij helpen. Die insteek
heeft geholpen en gemeenten hebben
de context gecreëerd om jongeren
positieve dingen te laten doen. Jeugd
aan Zet smaakt bij veel gemeenten
naar meer. Ook andere gemeenten zijn
enthousiast geworden door de ervaringen tot nu toe.’

Jeugd aan Zet wintereditie
In de winter start een nieuwe ronde
waar nu alle gemeenten aan mee
kunnen doen. Zoals gemeente Assen
met z’n 68.000 inwoners. Burgemeester Out is daar blij mee. ‘In een tijd met
coronamaatregelen en waarin veel
dingen ingewikkeld zijn, kunnen we
toch iets positiefs doen voor de jeugd.

JEUGD IN CORONATIJD

Gemeenten die twijfelen of ze wel of
niet mee kunnen doen, wil ik zeggen:
dit is jullie kans om iets extra’s te doen
vanuit positiviteit voor alle jongeren,
in plaats van je te richten op jongeren
met problemen.’
Gemeente Heemstede kan dankzij
deze extra ronde een vervolg geven
aan hun eerste verkenning hoe ze
jongeren structureel kunnen betrekken.
‘Verschillende mensen hebben ons
benaderd en suggesties gegeven. Daardoor zijn we nu onder andere in contact
met docenten maatschappijleer. Deze
winter gaan we kijken of we thema’s
kunnen aanreiken om vanuit school
ook verbinding met de samenleving te
maken. Zoals een probleem van een
winkeliersvereniging, waar jongeren
vervolgens hun profielwerkstuk van
maken. Zo is een leerling met iets bezig
waar echt vraag in de samenleving
naar is.’, aldus burgemeester Nienhuis.

Mooi als dit ook bijdraagt aan het
draagvlak voor de maatregelen.’
Volgens Paul Blokhuis is de jeugd door
corona een groep geworden waar we
extra zorgen over hebben. ‘De eerste
golf waren we nog onbekend met corona. We zitten nu midden in de tweede
golf. We weten dat jongeren minder
snel ernstig ziek worden door het virus,
maar toch krijgen zij weinig ruimte
om dingen te doen. Daarnaast komen
studenten moeilijker aan het werk.
Deze groep heeft extra aandacht nodig
om ze door de crisis heen te loodsen.’
Erik Gerritsen voegt toe: ‘Het kabinet
maakt zich zorgen hoe we met z’n allen
coronaproof de feestdagen doorkomen.
En dan met name de jeugd.
Mijn tip? Laat ze dingen doen waar ze
blij van worden.’

Burgermeesters aan Zet
‘Ik zou zeggen, burgemeesters, jullie
zijn aan zet!’, besluit Paul Blokhuis
het interview. ‘Alle burgemeesters
vinden het belangrijk en leuk om de
jeugd te betrekken bij beleid. Het
geeft enorm veel voldoening. Jongeren
zijn enthousiast, inventief en het is
leuk dat dingen van de grond komen
omdat je hen betrekt. MDT is een mooi
instrument om te laten zien dat we er
voor alle jongeren zijn en het helpt in
preventief jeugdbeleid. Dus help mee
om MDT een vaste plek te geven in je
eigen gemeente!’

Voor meer informatie over de Jeugd
aan Zet Wintereditie kunt u een bericht
sturen naar jeugdaanzet@aef.nl ■

Netwerk MDT
Naast dat alle gemeenten nu mee mogen doen, biedt Erik Gerritsen ook het
netwerk van MDT aan. ‘De belasting op
de ambtelijke organisatie is daarmee
ook geen reden meer om niet mee te
doen. Vaak is er al een MDT partner,
maar is de gemeente daarvan niet
op de hoogte. Deze partijen hebben
ervaring in het snel organiseren van
mooie, maatschappelijke initiatieven
voor grote groepen jongeren.’ Anky
Griekspoor is hier blij mee, ‘dit gaat
gemeenten helpen om in de kerstvakantie te starten met een mooi project
voor de jeugd.’

Coronaproof de feestdagen
doorkomen
‘Voor alle inwoners duurt de coronacrisis gevoelsmatig te lang.’, ervaart
Astrid Nienhuis. ‘Ik denk dat elke burgemeester moeite heeft om voldoende
draagvlak te houden voor de noodzakelijke maatregelen. Dat maakt het des te
belangrijker om de jeugd te betrekken
en te vragen mee te denken of te doen,
zodat ze zelf meer regie krijgen op hun
situatie. De jeugd heeft ideeën over
hun leefwereld, hun toekomst en zo
komen ze positief in de schijnwerpers.

Paul Blokhuis
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NAJAARSCONGRES

NAJAARSCONGRES
TERUGBLIK
Tekst | Reineke Ponsioen
Foto | Ruben Hamberg

Donderdag 1 oktober jongstleden vond het jaarlijks NGB-najaarscongres plaats. Voor het eerst
in het 65-jarig bestaan van het NGB niet fysiek,
maar digitaal vanuit de Basiliek in Veenendaal.
De congreslocatie was voor deze gelegenheid
omgebouwd tot studio, waar vanuit het congres
werd uitgezonden. De presentatie van het geheel
was in handen van Donatello Piras. Premier Mark
Rutte verraste ons met een videoboodschap en
minister van BZK Kajsa Ollongren schoof
digitaal aan voor een gesprek met voorzitter
Liesbeth Spies.
Omdat de Algemene Ledenvergadering in maart
van dit jaar niet door kon gaan, was besloten
om deze samen te voegen met het congres.
Via een online-tool konden de leden hun stem
uitbrengen over de verschillende onderwerpen.
De vergadering is akkoord gegaan met de tweede
termijn van penningmeester Gert-Jan Kats
(burgemeester Veenendaal) en het benoemen
van Marianne Schuurmans-Wijdeven
(burgemeester Haarlemmermeer) als secretaris
van het NGB. Van oud-bestuurslid Ina Adema en
medewerkers Wouter Jong en Anouck Haverhoek
is afscheid genomen. Verder zijn de leden akkoord
gegaan met het vaststellen van de jaarrekening
2019 en de begroting 2020 inclusief verhoging
en indexatie van de jaarlijkse contributie.
Joerie Minses, namens het bestuur voorzitter
van de commissie Professionalisering, ondervroeg
de leden op welke manier zij de burgemeestersconferenties willen beleven in deze coronatijd.

16

BURGEMEESTER 97 | ngb

De meeste deelnemers gaven aan voorstander
te zijn van conferenties in een ingekorte en meer
sobere vorm.
Na de muzikale onderbreking van cabaretier Kiki
Schippers werd het programma vervolgd met het
gesprek over de positie en de aanstellingswijze
van de burgemeester. In opdracht van het NGB
heeft De Argumentenfabriek een waardenanalyse
gemaakt om de waarden die mensen belangrijk
vinden voor het ambt van burgemeester in kaart
te brengen. Om tot deze analyse te komen zijn
er gesprekken gevoerd met wetenschappers,
beleidsmakers, raadsleden, wethouders en (oud-)
burgemeesters. Waarnemend burgemeester
Yvonne van Mastrigt trok namens het NGB dit
traject. Tijdens het congres lichtte zij en Dries
Bartelink van de Argumentenfabriek toe hoe het
Waardenboek tot stand is gekomen en hoe dit te
gebruiken.
Ter afsluiting schoven bestuursleden Pieter Broertjes (vicevoorzitter) en Sebastiaan van ’t Erve (portefeuille Veiligheid) aan tafel met Marco Zannoni,
directielid van het Instituut voor Veiligheids- en
Crisismanagement (COT) om het gesprek over
corona te voeren.
Het NGB kijkt tevreden terug op een geslaagde
digitale bijeenkomst, maar hoopt volgend jaar
de leden en oud-leden weer fysiek te kunnen
ontmoeten op donderdag 7 oktober 2021 in de
Basiliek in Veenendaal. ■

NAJAARSCONGRES

BURGEMEESTER 97 | ngb

17

18

BURGEMEESTER 97 | ngb

BURGEMEESTER 97 | ngb

19

OP ZOEK NAAR EEN ACTIEVERE DIALOOG
TUSSEN GEMEENTEN EN DEFENSIE:

TRAIN AS
YOU FIGHT
Militaire vliegtuigen en helikopters doorkruisen dagelijks het luchtruim boven onze gemeenten.
Overdag, maar ook ’s avonds. Vaak op grote hoogte, maar ook laag bij de grond. Die
aanwezigheid van militair vliegverkeer blijft in een dichtbevolkt land als Nederland niet
onopgemerkt en leidt in toenemende mate tot reacties uit de samenleving, zowel in positieve
als in negatieve zin. Volgens Commodore Robert Adang, commandant van het Defensie
Helikopter Commando (DHC), vraagt dit om een actievere dialoog tussen gemeenten en Defensie.
Tekst | Defensie Helikopter Commando

Adang: ‘De Koninklijke Luchtmacht vliegt het hele
jaar door boven Nederland met jachtvliegtuigen,
transportvliegtuigen en de helikopters van het
DHC. Frequent gaat het daarbij om trainingsvluchten, maar voor een deel betreft het daadwerkelijke inzet in het kader van nationale taken, vaak in
samenwerking met de veiligheidsregio’s.
Recente voorbeelden van die nationale inzet met
onze helikopters zijn het blussen van natuurbranden in de Deurnsche Peel en het Nationale Park
de Meinweg bij Herkenbosch en het tijdelijk overnemen van het patiëntenvervoer voor de Waddeneilanden door de maritieme NH90 helikopter. Wat
verder weg van Nederland opereren we daarnaast
dagelijks samen met de Koninklijke Marine in het
Caribische deel van ons Koninkrijk’.
De meeste vluchten boven Nederland worden uitgevoerd in het kader van oefeningen en training.
‘Onze bemanningen moeten in staat zijn om met

Informatie
Operationele omstandigheden, maar ook het weer kunnen ervoor
zorgen dat oefeningen anders verlopen dan aangekondigd. Voor
informatie over o.a. vliegbewegingen, klachten en schade kijk op
de site van defensie.nl
Voor contact met het Defensie Helikopter Commando bel het
algemene nummer 0161 29 6100 of mail DHC.SVC@mindef.nl.
Via Twitter @dhcluchtmacht houdt het DHC volgers zoveel als
mogelijk op de hoogte van de meest recente informatie.
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een korte reactietijd een groot aantal taken uit
te voeren onder verschillende omstandigheden,
waar dan ook ter wereld en wanneer nodig met
gevaar voor eigen leven. Het is mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze daar klaar voor
zijn’. Train as you fight is dan ook niet voor niets
het motto. Dat betekent zo realistisch mogelijk
trainen in bewoond en minder bewoond gebied
en op zee. ‘Dat doen we voor een flink deel in het
buitenland, bijvoorbeeld in Duitsland, Italië en de
Verenigde Staten, waar een deel van de vloot is
gestationeerd. Maar de meeste trainingsvluchten maken we in Nederland’, stelt Adang. ‘We
hebben daarvoor de beschikking over een aantal
laagvlieggebieden – zoals het land van Maas en
Waal, de Veluwe en de Hoeksche Waard – waar
we tot op grasspriethoogte mogen vliegen, maar
ook in de rest van Nederland zijn we veelvuldig
aanwezig.’
‘De COVID-19 pandemie stelt ons daarbij voor
bijzondere uitdagingen. In de eerste plaats
omdat Defensie nooit op slot kan. Van ons wordt
verwacht dat we onze taken kunnen blijven
uitvoeren, ongeacht de omstandigheden, zodat
we als last man standing de veiligheid van de
samenleving te allen tijde kunnen garanderen. We
moeten dus blijven trainen. Dat betekent ook dat
onze helikopters op dit moment meer oefenen en
trainingsvluchten uitvoeren in eigen land, niet in
de laatste plaats omdat de oefengebieden in het
buitenland nu minder toegankelijk zijn’.

DEFENSIE

‘Naast de operationele inzet van helikopters van
het DHC, ondersteunen we incidenteel civiele
aanvragen. Zo hebben we recent deelgenomen
aan de opnames van het televisieprogramma
Hunted. Het doel van dat soort activiteiten is om
de Krijgsmacht bij een breed publiek als aantrekkelijke werkgever te presenteren. Om beschikbare vlieguren zo effectief mogelijk te gebruiken,
combineren we dergelijke opnames meestal met
eigen training. In het geval van Hunted bood het
scenario bijvoorbeeld de kans om realistische oefendoelstellingen te behalen, zoals het verkennen
van onbekend terrein, het beoefenen en samenwerken met civiele instanties en het geven van
ondersteuning bij een gesimuleerde inval’.
‘Wij zijn zeker vijf dagen per week zichtbaar en
hoorbaar in Nederland, het hele jaar door. We zijn
er tijdens nationale examens, met het inzaaien
van gewassen, tijdens het broedseizoen, in de
bronstperiode, maar ook tijdens lokale herdenkingen in het kader van 75 jaar vrijheid. Luchtvaart
wet- en regelgeving geven duidelijke kaders waarbinnen wij onze taken, oefeningen en trainingen
mogen uitvoeren. Lokale procedures zorgen
daarbij voor aanvullende bescherming van de leefomgeving rondom onze vliegbases. Desondanks
hebben we met onze vliegactiviteiten een merkbare impact in de vorm van geluid en trillingen op
de grond.
‘In een klein en vol land als Nederland leidt dat
onvermijdelijk tot frictie. Je merkt dat het veiligheids- en defensiebeleid op lokaal niveau botst
met ruimtelijkeordeningsbeleid en milieubeleid en
dus met de belangen van de leefomgeving. In een
samenleving die steeds mondiger is, leidt dat in
toenemende mate tot weerstand. Dat houdt me
bezig. We krijgen enerzijds veel steun en waardering voor de taken die we uitvoeren, anderzijds wil
men er liever zo min mogelijk van merken, in ieder
geval niet in de eigen tuin. Dat wringt nogal eens’.
‘We zijn continue op zoek naar manieren om
overlast te beperken. Dat doen we onder andere
door te investeren in omgevingscommunicatie.
We merken dat wanneer mensen weten waar
en wanneer we ergens gaan vliegen dat minder
als hinder wordt ervaren en de acceptatie stijgt,

vertelt Esther Broekman, Hoofd Communicatie
DHC. ‘Vooral oefeningen die afwijken van het
normale patroon kondigen we graag ruim van
tevoren aan, bijvoorbeeld via internet, social
media, huis-aan-huisbladen, maar bijvoorbeeld
ook in overleg met land- en tuinbouworganisaties.
We zoeken daarbij ook steeds vaker proactief de
verbinding met gemeenten, niet alleen omdat we
een toenemende behoefte merken bij gemeenten
om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van onze
activiteiten, maar ook omdat het van belang is
dat gemeenten ons weten te vinden wanneer er
vragen of klachten zijn’.
Adang: ‘Gemeenten spelen daarin wat mij betreft
een dubbelrol. In de eerste plaats komen ze op
voor de gerechtvaardigde belangen van hun
inwoners, maar colleges vormen tegelijkertijd een
onderdeel van het bestuur van Nederland en moeten die belangen ook bezien vanuit een bredere
maatschappelijke context. Uiteindelijk gaat het
om het vinden van een optimale balans tussen
veiligheid en leefbaarheid en ik zie het als een
gezamenlijke uitdaging om door goede communicatie aan die balans te werken’.
‘Onze mensen hebben een grote maatschappelijke betrokkenheid. Naast een passie voor techniek
en teamwork is er een sterke drijfveer om bij te
dragen aan vrede en veiligheid. Stuk voor stuk
mannen en vrouwen die zich willen inzetten voor
hun medemens. En ook mensen die zich inspannen om overlast te voorkomen.’
‘Waar wij ons vanuit Defensie en zeker ook vanuit
het Defensie Helikopter Commando graag voor inzetten is het versterken van de dialoog, het samen
kijken naar mogelijkheden en, met inachtneming
van de vele spelregels die zijn vastgelegd in alle
wet- en regelgeving, bezien waar we kunnen samenwerken aan een veilig en leefbaar Nederland.
Wij gaan daarvoor graag het gesprek met u aan.
Uiteraard lukt het niet om bij alle 355 colleges
op bezoek te gaan, maar ik hoop dat u dit artikel
opvat als een uitnodiging om contact met ons op
te nemen als daar behoefte aan bestaat’. ■

Defensie Helikopter Commando
Het Defensie Helikopter Commando (kortweg DHC), opgericht in 2008, is het grootste
onderdeel van de Koninklijke Luchtmacht en verantwoordelijk voor alle helikopters van
Defensie. Met zo’n 1800 mensen, 76 helikopters van vier verschillende typen en drie
vliegbases – Gilze-Rijen, De Kooy en Deelen – worden operaties uitgevoerd over de hele
wereld op land en zee, zowel voor humanitaire hulpverlening en ondersteuning van civiele autoriteiten als in de vorm van gevechtsoperaties tijdens gewapende conflicten. Het
DHC staat sinds september 2018 onder leiding van Commodore Robert Adang.
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BURGERJAARVERSLAG

Burgemeester
Stef Strous

BURGERJAARVERSLAG ‘NIEUWE STIJL’
GEMEENTE MAASGOUW SLAAT AAN
De gemeente Maasgouw ontwikkelde een burgerjaarverslag ‘nieuwe stijl’; De
Maasgouw & U. In het burgerjaarverslag wordt teruggeblikt op de dienstverlening van
de gemeente. Ook is er aandacht voor burgerparticipatie in Maasgouw: dat wat
inwoners zelf doen of waar de gemeente hen nauw bij betrekt. Burgemeester Strous is
trots op het nieuwe communicatieproduct. ‘Het on- en offline magazine slaat goed aan
bij inwoners, medewerkers, samenwerkingspartners én raadsleden’, stelt burgemeester
Stef Strous van de gemeente Maasgouw.
Tekst | gemeente Maasgouw

‘In alles wat we als gemeente doen, willen we
kwaliteit leveren’, zegt Strous. ‘We willen onszelf
blijven verbeteren, meebewegen met de veranderingen in de maatschappij, want goede dienstverlening en communicatie is nooit af.’ ‘Het burgerjaarverslag ‘Maasgouw & U’ is zo’n voorbeeld van
het streven naar hoogwaardige kwaliteit.

Dichtbij

“Binnen een
gemeente is goede
dienstverlening en
communicatie nooit af”
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De inwoners van Maasgouw
hebben we bij de ontwikkeling van het nieuwe burgerjaarverslag van meet af als
uitgangspunt genomen. Het
was onze ambitie om met
heldere tekst en krachtige
beelden zo goed mogelijk

aan te sluiten bij de belevingswereld van onze
inwoners’, zegt Stef Strous. ‘Het thema van het
burgerjaarverslag is dan ook ‘Dichtbij’. Omdat het
zo goed bij Maasgouw past. Als gemeenschap
laten we zien dat we dicht bij elkaar staan. We
steken elkaar de helpende hand toe, houden contact en trekken samen op. Dit burgerjaarverslag
laat daar mooie voorbeelden van zien.’

Nieuwe bladformule
Hoewel de verplichting om het burgerjaarverslag
uit te brengen er niet meer is, brengt de burgemeester van Maasgouw dit toch jaarlijks uit. Het
college van burgemeester en wethouders heeft,
op basis van een grondige analyse van vorige
edities van het burgerjaarverslag, besloten om het
burgerjaarverslag van 2019 een complete

BURGERJAARVERSLAG

‘Gevoelens van
betrokkenheid en
trots dragen bij
aan een positieve
organisatiecultuur’

Trots en laten zien

make-over te geven. Daarnaast is er opnieuw
gekeken naar de functie van het jaarverslag en de
distributie hiervan. Als fundament voor het burgerjaarverslag van 2019 – en toekomstige jaarverslagen - is er een nieuwe redactionele formule
ontwikkeld. ‘We wilden een nieuwe bladformule
waarmee we nóg dichter bij onze inwoners komen
te staan’, aldus Stef Strous. Dit heeft geresulteerd
in een document dat zowel conceptmatig, inhoudelijk, en qua vormgeving compleet anders is ten
opzichte van voorgaande edities. ‘Met een mooi
resultaat’, zegt burgemeester Strous. Zeker gezien
de vele positieve reacties die wij hebben mogen
ontvangen. Niet alleen van onze inwoners, maar
ook van onze ambtenaren, gemeenteraadsleden
en collega-bestuurders uit de regio.’

Eigentijds product
Een belangrijke verschuiving is dat in het oude
burgerjaarverslag vooral de werkzaamheden van
de burgemeester centraal stonden. In de nieuwe
editie worden de werkzaamheden van het voltallige college van burgemeester en wethouders als
uitgangspunt genomen. Burgemeester Strous:
‘Het is een eigentijds online- en offline communicatieproduct geworden. In het jaarverslag komt
per portefeuillehouder tot uiting waarom we als
gemeente bepaalde dingen doen, hoe we het
aanpakken en wat de impact hiervan is op de samenleving. Er wordt uiting gegeven aan de manier
waarop de gemeente met haar inwoners samenwerkt’. Het burgerjaarverslag wordt gebruikt om
verslag te doen over de inspanningen van de
gemeenteraad, het college, de ambtenaren en de
burgers op het gebied van beleid, communicatie,
dienstverlening én burgerparticipatie. Dit maakt
het een burgerjaarverslag van en voor de gehele
gemeente Maasgouw.

Stef Strous: ‘Gevoelens van betrokkenheid en
trots dragen bij aan een positieve organisatie
cultuur. Het burgerjaarverslag is bij uitstek een
document waar je als raadslid, bestuurder en
medewerker trots op kan en mag zijn. Het is een
‘uitgebreid visitekaartje’ dat je kunt overhandigen
aan onze inwoners en partners. Het laat met concrete projecten en voorbeelden zien hoe we met
elkaar samenwerken aan een betere samenleving.
Zowel op maatschappelijk als economisch vlak.
De gemeente wil open en transparant zijn, balans
hebben tussen ‘van binnen naar buiten’ en ‘van
buiten naar binnen’ kijken én hiernaar handelen.
Het burgerjaarverslag geeft inzicht in de manier
waarop diverse projecten zijn opgepakt.

Impact maken
‘Het burgerjaarverslag moet niet alleen de lezer
informeren over wat wij doen of gedaan hebben
maar ook inspireren en activeren om initiatieven
te nemen. Wij willen dat de lezer ons laat weten
wat er leeft en speelt in de samenleving. Wij willen
benaderbaar zijn en dicht bij de burger staan. Dat
is wat wij ook beogen met dit product. Wij leven
in een beeldcultuur. Onderzoek heeft aangetoond
dat visuele informatie door middel van beelden
beter en sneller wordt opgenomen. ‘Een beeld
zegt meer dan 100 woorden, luidt het gezegde.
Mensen met een taalachterstand of anderstaligen
kunnen vaak door het kijken naar een foto de
essentie van een verhaal begrijpen. Veel aandacht
is geschonken aan fotografie en de opmaak van
het product. Het speelt in op de behoefte van de
‘scannende’ lezer’. Kortom, het nieuwe burgerjaarverslag is een prikkelende mix van terugblikken en vooruitkijken. Mogelijk biedt het verslag u
inspiratie. Ik nodig u dan ook van harte uit om het
burgerjaarverslag te lezen’. ■

B U R G E R J A A R V E R S L A G
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&U
MAASGOUW

Viering 75 jaar bevrijding
Indrukwekkende initiatieven
vanuit alle kernen
Positieve gezondheid
Het gaat erom dat
inwoners gelukkig zijn
Hoogwaterbescherming
De uitdaging om alle
belangen mee te nemen
Woningbouw
Kijken naar de woningen die
we nu én straks nodig hebben
Armoede en schulden
Stress wegnemen als eerste
stap naar een oplossing
Dienstverlening en communicatie
Elke dag een beetje beter

Bekijk de digitale versie van het burgerjaarverslag op
www.gemeentemaasgouw.nl
Interesse in een papieren exemplaar? Neem contact met
ons op via communicatie@gemeentemaasgouw.nl
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LUISTEREN
NAAR INWONERS
MET DE QUICK
SCAN LOKALE
DEMOCRATIE
Halverwege de raadsperiode maken gemeenten de balans op. Hoe staan we ervoor? Doen
we het goed? De gemeente Elburg onderzocht met de Quick Scan Lokale Democratie hoe
inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren denken over het lokale samenspel.
Volgens burgemeester Jan Nathan Rozendaal is het belangrijk om met burgerparticipatie
aan te sluiten bij de cultuur van de samenleving.
Tekst | Democratie in Actie

Voor de Elburgse gemeenteraad en het college
staat burgerparticipatie hoog op de agenda. Direct
aan het begin van de huidige raadsperiode vraagt
de gemeente de Quick Scan Lokale Democratie
aan; een instrument van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie van de VNG, BZK en
de beroeps-en belangenverenigingen van raadsleden, griffiers, wethouders, gemeentesecretarissen
en burgemeesters. Burgemeester Jan Nathan
Rozendaal toont zich een betrokken bestuurder bij
de uitvoering van de Quick Scan en is aanwezig bij
het start- en agenderingsgesprek. ‘De Quick Scan
is een nulmeting om de stand van je lokale democratie te bepalen. Waar staan we nu? En hoe
kunnen we de kwaliteit van ons bestuur verder
verbeteren?’ Volgens Rozendaal is het belangrijk
om inwoners aan het woord te laten. ‘Je kunt als
gemeente van alles verzinnen rondom burgerparticipatie, maar het moet wel passen bij de cultuur
van de samenleving. Wat willen mensen zelf?’

Wat viel op in de resultaten van de
Quick Scan?
‘Op de meeste onderdelen, zoals het samenspel
met de samenleving, scoren we in deze Quick
Scan hetzelfde als de referentiegemeenten.
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Vooral op het gebied van dienstverlening willen
we bovengemiddeld scoren. Onze gemeente
secretaris heeft ooit gezegd dat we een voorbeeld moeten nemen aan Cool Blue. Omdat dat
het dienstverleningsniveau is dat inwoners in
alle aspecten van hun leven verwachten. Uit de
uitkomsten van Waarstaatjegemeente.nl scoren
we bovengemiddeld op dit gebied (6.8 t.o.v. 6.3).
Onze ambitie is minimaal een 7 en liefst een 8 te
halen. Uit de Quick Scan kwam een aantal praktische verbeterpunten. Zoals het simpele feit om
mails van inwoners altijd te beantwoorden. Soms
blijven ze steken, omdat ze naar een raadslid worden gestuurd, terwijl de vraag (bijvoorbeeld over
losse stoeptegels) het beste door een ambtenaar
beantwoord kan worden. Inwoners weten lang niet
altijd hoe de gemeente in elkaar zit. Het is dus
aan ons om te zorgen dat zo’n mail op de goede
plek terecht komt.
Daarnaast willen inwoners meer betrokken
worden bij de gemeente en willen ze meer
mogelijkheden om mee te denken. De betrokkenheid van inwoners op hun leefomgeving is groot,
zo bleek uit de enquête. Op vragen als ‘wat zou de
gemeente moeten oppakken?’ en ‘wat zou je zelf

QUICK SCAN

willen bijdragen’ ontvingen we zes pagina’s
aan ideeën.
Ook overheidsparticipatie is een belangrijk thema.
De grootste opgave de komende tijd is: hoe kunnen
we meer met inwoners meedenken? Hoe kan het
wél? De ja, mits-houding. Dat is een cultuuropgave
die iets vraagt van je organisatie en samenleving.’

Wat waren de resultaten op het gebied van
interne samenwerking?
‘Uit de enquête bleek dat bij alle ondervraagde
groepen behoefte was aan meer ruimte voor het
inspreken in de raad. We zijn een pilot gestart met
het bob-model, waarbij we niet meer in de traditionele commissiestructuur werken, maar in gesprek
gaan met inwoners. Bob staat voor beeldvorming,
oordeelsvorming en besluitvorming, thema’s die in
drie bijbehorende vergaderingen aan bod komen.
Hierbij is er meer ruimte om als inwoners en raadsleden met elkaar in gesprek te gaan. Dat kan ook
op locatie; we laten de formele, strakke vergadervormen los. De eerste reacties zijn veelbelovend.’

Hoe ziet de verbeteragenda naar aanleiding
van de Quick Scan eruit?
‘Met ongeveer vijftien inwoners hebben we in groepjes de resultaten van de Quick scan besproken. Dat
leidde tot een top 5 aan verbeterpunten. Het eerste
punt is ‘excellent communiceren’. Meer in beeldtaal, via social media en minder juridisch. In coronatijd communiceerden we via infographics en video’s;
dat sloeg goed aan. Het tweede punt is: maak de
toegankelijkheid van de gemeente groter en persoonlijk. Waarom zouden inwoners niet rechtstreeks

met een ambtenaar kunnen bellen of mailen? Het
derde verbeterpunt is: maak duidelijk wat je doet
met de feedback van mensen. We zijn nu aan een
herbestratingsproject bezig in de oude binnenstad;
daarbij maken we vanaf het begin duidelijk wanneer
mensen kunnen inspreken en wat we met hun input
doen. Als vierde verbeterpunt gaan we mensen
diverser en persoonlijker uitnodigen. Mensen
zijn minder dan vroeger geïnteresseerd om voor
langere tijd ergens aan deel te nemen, zoals een
burgerpanel. Maar ze willen best af en toe ergens
over meedenken. Per onderwerp gaan we bekijken
hoe we mensen kunnen betrekken, ook de unusual suspects. Tot slot willen mensen mee kunnen
praten over hun eigen leefomgeving en toekomst. In
een pilot in één van onze dorpen kunnen inwoners
meedenken over de toekomst van hun dorp. Dat
leeft enorm, mensen willen echt actief meedenken.
Die betrokkenheid willen we proberen te behouden.
Daarbij blijft het telkens zoeken naar de beste vorm
die aansluit bij wat mensen in hun omstandigheden
prettig vinden.’

Waarom zouden andere gemeenten nu,
halverwege de raadsperiode, nog een Quick
Scan aanvragen?
‘Het is nu juist een perfect moment om de Quick
Scan aan te vragen, omdat je nu alvast input kunt
ophalen die je mee kunt geven aan de politieke
partijen voor de verkiezingen van 2022. Het is
handig om te weten wat inwoners van de lokale
democratie vinden. Daarmee wordt vooraf duidelijk
welke thema’s er leven. Een nieuwe raad kan daar
dan direct mee aan de slag.’ ■

Hoe werkt de Quick Scan Lokale Democratie?
De Quick Scan Lokale Democratie brengt in kaart hoe
raadsleden, ambtenaren, collegeleden en inwoners met
elkaar om (willen) gaan. En hoe dat beter kan.
Aan de vragenlijst kunnen vier eigen vragen worden
toegevoegd. Iedereen beantwoordt vragen over zaken als
communicatie, burgerparticipatie en overheidsparticipatie. Raad, college en ambtenaren vullen ook vragen in
over hun interne (samen)werking. Vervolgens krijgt u een
rapport waarin u ziet hoe die vier groepen kijken naar verschillende democratische aspecten. Een prima startpunt
om - in samenspraak met inwoners - de lokale democratie
te versterken.
De scan is snel en gratis, maar niet vrijblijvend. Met de
meningen en inzichten van de deelnemers gaat u echt aan
de slag. In het rapport staat per vraag hoe de vier groepen

ernaar kijken (zie voorbeeldfiguur). Daarbij staan steeds
ook de gemiddelde uitkomsten uit gemeenten die eerder
de scan deden. Maar hoe het democratisch samenspel
moet verlopen, dat bepaalt u samen in én voor uw gemeente. De uitkomsten bespreekt u natuurlijk samen met
de vier groepen. Wat zou er bij uw gemeente uitkomen?

Feiten en cijfers
Doorlooptijd: vanaf 10 weken (exclusief implementatie)
Kosten: geen
Ondersteuning: gratis begeleiding vanuit Democratie
in Actie
Hoeveel gemeenten deden al mee? 35
www.lokale-democratie.nl/quickscan
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IBD

DIGITALE VEILIGHEID
IS BESTUURLIJKE ZORGPLICHT
Informatiebeveiliging hoort in de portefeuille van de burgemeester, zegt Mark van
Stappershoef, burgemeester van Goirle en lid van de Adviesraad Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG. “Als gemeente hebben wij toegang tot veel gevoelige
informatie en het beschermen daarvan valt onder de zorgplicht bestuurlijke integriteit
en die ligt wettelijk bij de burgemeester”.
Tekst | Karina Meerman

Digitale veiligheid is geen
technische kwestie maar
een bestuurlijke, stelt
Mark van Stappershoef, die
sinds 2016 burgemeester
is van zijn geboorteplaats
Goirle. Hij licht toe: “Als
gemeenten zitten wij op
heel veel gevoelige informatie van mensen. Wij hebben
toegang tot gegevens over
inkomens, uitkeringen, belastingen en schulden.
Maar ook tot gegevens over verleende zorg, aanbestedingen en offertes. Systemen worden gekoppeld. Wij hebben een basisregistratie, we mogen
systemen inzien van de RDW, de belastingdienst
etc. We hebben veel te beschermen en wij hebben
een verantwoordelijkheid voor zorgvuldig omgaan
met deze informatie. Het maakt daarbij niet uit
of je een kleine of een grote gemeente bent. Als
burgemeesters hebben wij volgens de wet een
zorgplicht voor bestuurlijke integriteit en daar
schaar ik digitale veiligheid als onderdeel van de
integriteit van de organisatie ook onder.”

Meer dan ICT
Van Stappershoef benoemde binnen zijn gemeente een portefeuille informatieveiligheid en nam die
onder eigen hoede. “Wij hebben ook een wethouder met de portefeuille ICT, maar dat is echt iets
anders. Tussen die twee onderwerpen moet een
knip. Als in uw gemeente gevoelige gegevens op
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straat komen te liggen, en u hebt informatiebeveiliging een beetje laten lopen, dan hebt u een
probleem. Als burgemeester en als college.” Voor
Van Stappershoef kwam deze realiteit ooit onaangenaam dichtbij. “In een vorige functie verloor ik
een tas met daarin gevoelige informatie. Daar is
conform beleid aangifte van gedaan bij de
Autoriteit Persoonsgegevens en een heel circus
kwam op gang. Gelukkig is alles weer teruggevonden, maar ik werd heel snel heel erg bewust
van wat een enorm bestuurlijk probleem dat had
kunnen worden.”

Bestuurlijk relevant
Niet dat een dergelijke persoonlijke ervaring nodig
is om het belang van digitale veiligheid in te zien.
Het nieuws volgen is soms al voldoende. Van
Stappershoef merkt in zijn rol als lid van de adviesraad IBD dat de bestuurlijke relevantie steeds
meer is geaccepteerd. “Voorheen werd ik weleens
door de IBD uitgenodigd op bijeenkomsten voor
burgemeesters en dan trof ik voornamelijk CISO’s
in de zaal, omdat mijn collega’s dachten dat het
onderwerp niet voor hen was.” Dat veranderde
merkbaar toen de IBD in samenwerking met het
NGB digitale veiligheid op de agenda van de
Lochem-conferentie kreeg.

Klein venijn
Het crisisdenken waarin burgemeesters zijn
geschoold beperkt zich echter nog te veel tot de
analoge wereld. “We oefenen met rampen en

weten wat te doen in crisis. Maar weten we ook
wat te doen bij een digitale crisis? Als iemand zich
meldt op social media of in de krant met informatie die via uw organisatie op straat ligt, wat dan?
Of het nu door hacken komt, een ex-medewerker
met wachtwoorden of iemand die in huis het pasje
heeft uitgeleend. Wat de reden ook is, dan hebben we als burgemeesters heel wat uit te leggen.”
En dat het snel uit de hand kan lopen weet iedereen die weleens een e-mail naar een onjuist adres
heeft verstuurd of de verkeerde bijlage mailde
aan een groep. Het venijn zit in kleine dingen, ook
in de cultuur van een organisatie. Van Stappershoef geeft voorbeelden: “Hoe zijn bijvoorbeeld de
zaken geregeld met vertrekkende medewerkers?
Levert iedereen zijn pasje in en aan wie? Waar
had deze persoon allemaal toegang toe? Worden
de relevante codes en wachtwoorden gewijzigd na
vertrek? Vraag het eens na in de organisatie. Niet
alle antwoorden zullen even goed bevallen.”

Need & nice to know
Toegang tot informatie beperken tot specifieke
rollen is geen kwestie van vertrouwen of wantrouwen, zegt Van Stappershoef. “Dit gaat om need to
know & nice to know. Het is belangrijk om dat onderscheid te maken. Wie heeft wat nodig om zijn
werk te doen? Niet nodig? Dan ook geen toegang.
En spreek mensen aan op hun gedrag, dat is ook
een verantwoordelijkheid van het management.”
Van Stappershoef heeft zelf een “permanente
belangstelling” voor het onderwerp digitale veiligheid. “Ik laat me bijpraten, want ik wil niet verrast
worden. Ik vraag mensen waar ik kan helpen. Ik
zit niet op de uitvoering, maar ben betrokken en
dat inspireert anderen om hun werk te doen.”
Wat zou hij zeggen tegen burgemeesters die al zo
veel te doen hebben? “Vraag u af wat een digitale
ramp kost aan tijd als blijkt dat de zaken aan de
voorkant niet op orde waren. En dan heb ik het
nog niet eens over de imagoschade en de deuk in
het vertrouwen van uw gemeente.”

Digitale bevoegdheden
De agenda digitale veiligheid 2020-2024 van de
VNG schenkt aandacht aan drie aspecten van
digitale veiligheid: de veiligheid van de eigen
organisatie; wat te doen bij 'digitale ontwrichting'
en hoe te handelen bij digitale criminaliteit. Hierover zegt Van Stappershoef: “Onze rol en positie
als burgemeesters zijn sterker geworden in het
domein van ondermijning en drugscriminaliteit.

We kunnen bijvoorbeeld drugspanden sluiten,
maar wat als er vanuit een pand wordt gehackt?
Dat is een andere manier van ondermijning. Wat
zijn onze bevoegdheden dan? Wij kunnen op dit
moment niets met die omgeving. Als mensen
blijven kwalleballen in het centrum van Goirle, kan
ik een gebiedsverbod opleggen. Maar kan ik dat
ook met gedrag op internet? Zeg maar een soort
internetverbod. Mag dat? Is dat mogelijk? Het
stellen van de vragen leidt al tot nadenken en dat
is goed. We zullen moeten meebewegen met de
digitale wereld.”

Ons kent ons
Zijn eigen gemeente heeft gelukkig geen ernstige
datalekken gekend, maar heeft daarentegen een
familiecultuur die bepaalde risico’s met zich
meebrengt. “In een kleine gemeente als Goirle
is het ons kent ons. Daar is niks mis mee, als we
maar niet te makkelijk omgaan met het uitwisselen van wachtwoorden en pasjes. We hebben hier
de laatste tijd goede stappen in gezet. Wij zijn er
veel scherper in geworden en hebben inmiddels
een team dat daar volop mee bezig is. We hebben
de basis op orde, maar ik zal nooit kunnen
garanderen dat er geen lekken ontstaan. Het
hoort bij deze tijd. Dus, collega burgemeesters,
let op uw zaken.” ■

7 TIPS VOOR DE PRAKTIJK
1. Digitale veiligheid hoort in de portefeuille van de burgemeester.
Hij of zij is het knooppunt van de organisatie rond diverse
aspecten van veiligheid en ervaren in crisisdenken.
2. Zorg dat de CISO (Chief Information Security Officer) rechtstreeks
toegang heeft tot de burgemeester, ook in een grote gemeente.
3. Creëer een team dat zich integraal bezighoudt met digitale
veiligheid, zodat de verschillende rollen elkaar versterken.
4. Zet een contactgroepje op (bijvoorbeeld in Signal) zodat het
IB-team elkaar in geval van crisis snel kan bereiken en u als
burgemeester direct bestuurlijk mee kunt denken.
5. Maak de IB-rapportage altijd bespreekbaar met het college en
de raad, in ieder geval een keer per jaar via de ENSIA (audit).
6. Neem kennis van de IBD Maandmonitor met korte,
niet-technische berichten over de actualiteit (via info@IBDGemeenten.nl) en bespreek deze met uw gemeentelijke CISO.
7. Lees het (korte) Dreigingsbeeld 2021/2022 van de IBD
(vraag op via info@IBDGemeenten.nl)
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DE BURGEMEESTER AAN ZET

REGISSEUR VAN
BEHOORLIJKE
KLACHTAFHANDELING
In het publieke debat komen de bevoegdheden van burgemeesters regelmatig ter
sprake. Je hoeft de krant maar open te slaan of je leest over burgemeesters in actie.
Sommige taken van de burgemeester komen echter minder in de publiciteit, zoals het
belangrijke artikel 170 van de Gemeentewet. Dit artikel beschrijft een zevental taken.
Zo ziet de burgemeester o.a. toe op een zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften
en klachten door het gemeentebestuur. Hierover wil ik, Joyce Sylvester substituut
Nationale ombudsman, het graag hebben in deze bijdrage. Want burgers, maar ook
de gemeentelijke organisatie zelf, zijn gebaat bij een burgemeester die daadwerkelijk
toeziet op een zorgvuldige behandeling van klachten en bezwaren. Door zich als
regisseur op te stellen en te handelen.
Tekst | Dr. Joyce Sylvester (substituut Nationale ombudsman)

Gratis advies
Burgers verwachten dat de burgemeester ‘alles’ weet. Ze spreken burgemeesters dan ook regelmatig aan met een
bepaalde klacht, zelfs als deze niet valt
onder zijn of haar directe verantwoordelijkheid. De burgemeester kan dan,
naast het doorverwijzen naar een interne klachtbehandelaar, ook persoonlijk
volgen hoe de afhandeling plaatsvindt.
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Een voorbeeld. Burgers kunnen tegen
gemeentelijke besluiten in bezwaar
gaan en komen zo terecht bij de
Commissie voor Bezwaar en Beroep.
Het is nuttig voor een burgemeester om
een aantal keer per jaar te spreken met
een delegatie van deze commissie. Op
die manier kan hij of zij zich een beeld
vormen van de inhoud van die bezwaren en van de wijze van afhandeling.

Bezwaren zijn, evenals klachten, meldingen en andere signalen uiteindelijk
gratis adviezen over hoe inwoners hun
gemeente ervaren. Het is nuttige feedback waar de gemeente haar voordeel
mee kan doen.

Herstel van vertrouwen
Een ander voorbeeld. Burgers kunnen
ook klachten hebben over de politie.

OMBUDSMAN

Sinds de invoering van de meest recente Politiewet is de politie in de eerste
lijn verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten. De burgemeester kan zich in de driehoek of in het
overleg met de politiechef echter wel
een beeld vormen over de aantallen en
over de manier waarop er met klachten
wordt omgegaan. Hoe gaat de politie
om met klachten die gegrond zijn? Voor
een burgemeester is dit belangrijk om
te weten. Het herstel van vertrouwen
door burgers in de politie is immers
ook zijn of haar zaak.

dr. Joyce Sylvester

Sinds een aantal jaren is het niet meer
verplicht voor een burgemeester om
een burgerjaarverslag te schrijven
waarin een gemeente verantwoording
aflegt over de kwaliteit van de
dienstverlening. Dat maakt een zorg
vuldige klachtbehandeling des te belangrijker. Net zoals de bespreking van
klachten in de commissie Algemeen
Bestuurlijke en Juridische Zaken en in
de gemeenteraad.

Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
De burgemeester als regisseur van
behoorlijke klachtafhandeling vindt
ook een basis in de Algemene wet
bestuursrecht (Awb). Al ruim twintig
jaar zijn gemeenten verplicht de klachtenregeling van hoofdstuk 9 Algemene
wet bestuursrecht toe te passen.
Sinds vijftien jaar dienen gemeenten
daarnaast ook een ombudsvoorziening
te hebben.
De Nationale ombudsman is de lokale
ombudsvoorziening voor inmiddels
driekwart van de gemeenten. Jaarlijks
wenden duizenden burgers zich met
vragen, klachten, verzoeken en signalen over hun gemeente tot de Nationale
ombudsman. In de afgelopen jaren zijn
de achtergrond van die vragen, klachten, verzoeken en signalen

Uit de praktijk: persoonlijke aandacht staat in Houten centraal
"Als burgemeester komt er zo nu en dan een klacht bij
je op het bureau waarvan je denkt: hoe heeft het toch
zo ver kunnen komen?! Mijn eerste reactie is dan met
de inwoner bellen die de klacht heeft ingediend. Het is
namelijk best een stap voor inwoners om formeel een
klacht in te dienen. Dan is er echt wat aan de hand, op
inhoud of veel vaker op houding of gedrag. Mijn tweede
stap is: laten horen en zien dat je de klacht serieus
neemt. Zelfs zo serieus dat ook intern wordt gezegd
‘nou nou daar wordt werk van gemaakt’. Ik sta graag zij
aan zij, naast de inwoner die een klacht indient en mijn
wedervraag is dan ”waar kan ik u mee helpen?”. Alleen
die vraag stellen doet al wonderen. Vanzelfsprekend
check ik beide kanten van het verhaal en krijgt ook mijn
medewerker of wethouder de kans om een toelichting
te geven. Dat doe ik samen met onze medewerker
klachtafhandeling of ombudsfunctionaris die wij binnen
de gemeente kennen. Er is dan al veel voorwerk verricht

dat in een gesprek met
de inwoner op tafel komt
en wordt besproken. Je
toetst of het klopt en dan
leun je als een soort van
rijdende rechter even
achterover om het op je
in te laten werken waarbij ik altijd net even iets meer
overhel naar de kant van de inwoner. Het is toch die
individuele inwoner tegenover die grote gemeente, dus
steun is belangrijk zonder daarbij uit het oog te verliezen dat “nee, u heeft toch niet gelijk” ook het antwoord
kan zijn. Maar het helpt echt als je mensen serieus
neemt met hun klacht en er werk van maakt. Zelfs als
je als burgemeester het advies krijgt: bemoeit u zich er
maar niet mee."
Gilbert Isabella | Burgemeester van Houten
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nauwelijks gewijzigd. Wat wel is veranderd, is de manier waarop klachten
worden behandeld op gemeentelijk
niveau. Een persoonlijke, meer informele en professionele aanpak wint terrein.
De Nationale ombudsman vermoedt,
dat dit mede te danken is aan de aandacht die burgemeesters geven en aan
de inzet, zoals in Houten en in Hof van
Twente, gelet op zijn of haar taak zoals
neergelegd in artikel 170 Gemeentewet. Bovendien zijn de gemeentelijke
organisaties en de mensen die daar
werken meeveranderd met de maatschappij en steeds meer wordt het
belang van een adequate en effectieve
aanpak van klachten onderschreven.

Ambities van de Nationale
ombudsman
Wat verwacht de Nationale ombudsman, als lokale ombudsvoorziening,
van burgemeesters? En wat mag de

burgemeester van zijn of haar lokale
ombudsvoorziening verwachten? De
Nationale ombudsman biedt ondersteuning aan de klachtbehandeling
in eerste lijn bij gemeenten door
middel van advies, maar treedt ook
op als klachtbehandelaar in tweede
lijn. Verder verzamelen en delen wij
als nationaal expertisecentrum voor
professionele klachtbehandeling onze
kennis over klachtbehandeling waarbij
we zoveel mogelijk proberen aan te
sluiten op de lokale behoefte.
De komende twee jaar zetten wij bij de
Nationale ombudsman in op verdere
verbetering van onze lokale ombudsfunctie. Dat betekent dat wij ons op
drie onderdelen verder gaan
professionaliseren:
• Monitoren en signaleren. We
willen meer energie steken in het
genereren van informatie over
lokale klachtbehandeling zodat we
o.a. beter trends kunnen signaleren
waar wij op nationaal niveau aandacht voor kunnen vragen.
• Adviseren en kennisdelen. We
willen nog meer gaan optreden als

vraagbaak, sparringpartner en adviseur over specifieke onderwerpen
van klachtbehandeling en de relatie
burger-overheid. Dat betekent o.a.
dat wij met alle nieuw aangestelde
burgemeesters die bij ons aangesloten zijn een kennismakingsgesprek
willen voeren.
• Zichtbaarheid. Als lokale ombudsman, zetelend in Den Haag, willen
we aan lokale overheden laten zien
dat afstand geen probleem hoeft te
zijn. Daarom willen wij regelmatig
in de regio zijn en op andere wijze
nabij zijn.
Het is de taak van de Nationale
ombudsman om burgers op weg te
helpen. Tegelijkertijd zien wij het als
onze taak om overheden te helpen
om hun dienstverlening te verbeteren.
Uiteindelijk is iedereen gebaat bij een
professionele klachtbehandeling.
Bestuurders, zoals burgemeesters
die het belang van professionele
klachtbehandeling onderstrepen,
uitdragen in de organisatie en er
persoonlijk aan bijdragen, zijn daarbij
van onschatbare waarde. ■

Uit de praktijk: De Hofse aanpak van een goed gesprek
"De gemeente Hof van
Twente werkt met de
Hofse Aanpak. Wanneer
ons klachten bereiken
gaan we snel in gesprek
met alle betrokkenen.
Een informele en
oplossingsgerichte aanpak. Uit ervaring weten we dat
een groot deel van de klachten zo kan worden opgelost.
Als burgemeester word ik geïnformeerd over de resultaten en in de baan gebracht als zich complexe zaken
voordoen. Deze bespreken we ook in ons college en
waar nodig met de Nationale ombudsman. Zo hebben
we binnenkort een gesprek over een aantal zaken waar
het lastig is om tot een oplossing te komen. Dan is het
goed om van de kennis van de ombudsman gebruik te
kunnen maken. Ook de feedback die ik krijg uit onze
commissie Bezwaarschriften gebruiken we om klagers
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beter te kunnen informeren en verwijzen, o.a. naar de
Nationale ombudsman. Waar het gaat om klachten over
het optreden van de politie, volg ik ook de weg van gesprek. Ik hoor de inwoner, ik hoor de politie en probeer
waar mogelijk te bemiddelen. Wel altijd met inachtneming van de eigen klachtenprocedure van de politie. Ik
heb niet het idee dat ik onvoldoende handvatten heb
om toe te kunnen zien op een zorgvuldige klachtenbehandeling. Je moet wel openstaan voor kritiek en advies
en dat ook zelf zoeken. Daar hebben onze inwoners
alleen maar baat bij. Uit het dalende aantal klachten
dat wij publiceren in ons jaarverslag, blijkt dat we op de
goede weg zijn. Een goed en open gesprek doet vaak
wonderen en leidt tot wederzijds begrip."

Ellen Nauta-van Moorsel | Burgemeester Hof van
Twente

COLUMN

Een reis van de Linge
tot de Hudson
Wanneer werk en hobby elkaar ontmoeten
Tijdens de voorbereiding op een speech kwam ik een verhaal tegen dat mij niet
meer los zou laten. Het gaat over een economisch vluchteling die in 1631 zijn dorp
Buurmalsen verlaat en zich uiteindelijk in 1637 definitief in Amerika vestigt als
pachter van een boerderij. Deze man, Cornelis Maessen geheten, wordt de
stamvader van de Van Buren familie in Amerika, waarbij de zesde generatie
een president voortbrengt. Buurmalsen ligt aan de Linge in de gemeente
Westbetuwe en hoorde toen bij het graafschap Buren. Martin van Buren uit
Kinderhook aan de Hudson werd de achtste president van de Verenigde Staten
in de jaren 1837-1841.
Deze rode draad is voor mij de aanleiding geweest om historisch onderzoek te
doen en de resultaten daarvan te verwerken in een boek. Want er bleek veel over
te vertellen. Ik heb aan den lijve ondervonden hoe prettig het is dat complete
archieven tegenwoordig zijn gedigitaliseerd. Ik kon thuis aan het werk en daardoor
was het project te combineren met het burgemeesterschap. Dagen achtereen in
een studiezaal zitten was geen optie. Daarnaast is er genoeg literatuur beschikbaar met een veelheid aan informatie. Alleen, eigenlijk zou ik zelf naar Kinderhook
willen en moeten afreizen voor zogeheten veldonderzoek.
En dan gebeurt het. In 2017 krijg ik een brief van mijn collega Jim Dunham uit de
Village of Kinderhook. Men zoekt graag contact met de mensen uit Buren vanwege ‘onze’ gezamenlijke president Martin van Buren. Het eerste skype contact
resulteert in een heuse vriendschapsband. En in de zomer van 2018 is het zo ver,
ik ga als burgemeester en onderzoeker elf dagen op reis naar Amerika en word
met open armen ontvangen in Kinderhook. Van Cornelis Maessen ontdek ik zelf
de fundering van zijn boerderij en ik ontmoet een nazaat van hem in de directe
lijn. Met mijn collega plant ik een vriendschapsboom en later die week worden de
vlaggen van Buren en de VS officieel gehesen samen met John Faso, lid van het
Huis van Afgevaardigden.
Het boek verhaalt de geschiedenis van Nederland en de periferie eind zestiende,
begin zeventiende eeuw en het ontstaan van de Verenigde Staten vanaf de reis
van Henry Hudson in 1609 tot aan de Burgeroorlog. Voor Nederland komen
respectievelijk de Opstand, de Reformatie en de Gouden Eeuw aan bod en voor
de VS het Engelse bewind, de onafhankelijkheidsstrijd en de eerste bloeiperiode.
Specifiek ga in op de omstandigheden waaronder Maessen en Van Buren opgroeien, hoe zij hun bestaan opbouwen en wat zij tijdens hun leven bereiken. Regelmatig ontvang ik Amerikaanse gasten die naast Amsterdam, Parijs en Venetië,
graag even Buren aandoen.

‘Van boerenknecht tot president’
is te bestellen bij
Emjee-uitgevers.com/publicaties.

Conclusies; werk en privé kunnen prima samengaan en hoeven niet altijd angstvallig te worden gescheiden. En het boek is een aanrader voor de feestdagen met
ruim 200 bladzijden, is rijk geïllustreerd en vol wetenwaardigheden over de
Nederlandse – en Amerikaanse ontstaansgeschiedenis.
Prettige feestdagen toegewenst,
Jan de Boer, burgemeester gemeente Buren.
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BURGEMEESTER
ZIJN IN
CORONATIJD
VERGT
VERBINDEN
De coronacrisis raakt de samenleving op vele manieren. Een veelvormige en langdurige
crisis met steeds nieuwe uitdagingen. Burgemeester zijn in coronatijd is een unieke
ervaring. Soms eenzaam. Met beperkte mogelijkheden in het leggen van contacten. Vaak
niet in de lead, maar volgend op de rijksoverheid en op de voorzitter veiligheidsregio. En
met een niet aflatende stroom van vragen over (nieuwe) maatregelen. Over maatregelen
die je als burgemeester vaak niet zelf hebt bedacht en soms ook niet kan uitleggen. Ook
de komende maanden gaan veel vragen van de burgemeester. De belangrijkste opgave?
Verbinden, verbinden en verbinden.
Tekst | M
 arco Zannoni, directielid Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT)

Wat staat burgemeesters te wachten?
Ondanks alle onzekerheden, hebben we een
beeld van de komende maanden. De economische en sociale impact van de tweede golf
komen bovenop de impact van de eerste golf.
Van werkeloosheid tot de psychosociale impact.
En van rouw tot het inhalen van uitgestelde zorg.
We zullen met elkaar nog enige tijd beperkende
maatregelen houden. Maatregelen die op enig
moment ook weer geleidelijk worden versoepeld.
En juist deze versoepeling is ingewikkeld met tal
van communicatieve uitdagingen. Hierbij komt
helaas ook het risico dat een vorm van derde golf
niet ondenkbaar is. Of dat er op momenten toch
opnieuw strengere maatregelen nodig zijn. Waarschijnlijk worden deze strengere maatregelen nu
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eerder getroffen met de ervaringen van de afgelopen maanden in het achterhoofd. De maatregelen
zullen steeds een mix zijn van zowel landelijke als
regionale maatregelen. Eerder kwamen de regionale maatregelen niet goed uit de verf, maar dat
kwam vooral omdat de situatie al was verslechterd en ook omdat de regionale maatregelen nog
maar heel beperkt waren voorbereid.
In alle gevallen blijft handhaving een grote uitdaging, met onder meer de aankomende mondkapjesplicht. De komende verkiezingen zullen zorgen
voor verdere politisering van de aanpak. Dit zal
landelijk spelen maar zeker ook lokaal doorklinken. De verdeeldheid in de samenleving zal ook
niet snel verdwijnen. Naarmate de crisis langer

VERBINDEN

duurt zijn er steeds meer eigen meningen over
wat wel en wat niet werkt en vooral over wat wel
of niet proportioneel is. En we gaan op weg naar
een vaccin met een bijpassende monsteropgave
qua voorlichting en distributie. Met hierbij zeer
waarschijnlijk opnieuw een grote rol voor de GGD.
De komende maanden zullen opnieuw dynamisch
zijn en veel vergen van burgemeesters.

moeten samenwerken naar het willen samenwerken. Waarbij samenwerken toch het beste werkt
vanuit gezamenlijke kaders waarna een ieder de
eigen verantwoordelijkheid verder kan invullen.
De uitdaging voor de overheid als geheel en zeker
voor het lokale bestuur, is om navolgbaar en
betrouwbaar te zijn. Elkaar verrassen met impactvolle keuzes werkt eigenlijk nooit goed.

Verbinden met de samenleving

Dit geldt zeker niet alleen voor de genoemde
bevoegdheden uit de nieuwe wetgeving. Het geldt
voor al die onderwerpen die spelen rond corona.
Onderwerpen die alle portefeuillehouders raken
waarbij samenhang in beleid essentieel is. In
het college is het zaak om zicht te krijgen en te
houden op de impact en samen op te trekken om
negatieve gevolgen van de crisis te beperken. Ook
intergemeentelijk. Bijvoorbeeld omdat expertise
schaars, er sowieso een regionale aanpak is of
vooral eenduidigheid van het beleid belangrijk is.
Als burgemeester kun je de onderlinge verbinding
rond de corona-aanpak waar mogelijk versterken.

Voor de burgemeester is het de uitdaging om
contact te hebben en te houden met inwoners,
bedrijven en vele anderen. Het fysiek ontmoeten
is al langere tijd maar heel beperkt mogelijk.
Digitale ontmoetingen zijn suboptimaal. Een vraag
waar een burgemeester nu al over na kan denken
is hoe – bij versoepeling – de ruimte die er is voor
contact in te vullen? Ik zou zeggen ga maximaal
op pad. Niet alleen naar de usual suspects maar
juist op zoek naar verborgen verhalen. Op zoek
naar de mensen die eenzaam zijn. In gesprek met
jongeren. Met ouderen. Mijn advies: formeer een
brede maatschappelijke coalitie en benut deze
coalitie voor het gesprek over corona. Over de
ervaringen. De zorgen. Maar ook over de kansen.
Ideaal om hierin samen met wethouders op te
trekken.

Blijven verbinden met collega-burgemeesters
en de eigen wethouders
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan
nieuwe wetgeving rond de corona-aanpak. Recent
is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 aangenomen. Met deze wet veranderen ook de verantwoordelijkheden. De regie op de aanpak is en blijft
landelijk. De rol van de voorzitter veiligheidsregio
wordt kleiner met de nadruk op coördineren en informeren en met behoud van specifieke bevoegdheden in het kader van de wet Publieke Gezondheid. De burgemeester mag ontheffen, handhaven
en de geografische reikwijdte van maatregelen
bepalen. In de praktijk zal er weinig ruimte zijn.
Ontheffingen bleken eerder vooral een last waar
voorzitters veiligheidsregio en burgemeesters veel
reacties op kregen. Waarom wel een ontheffing
voor de ene organisatie en niet voor de andere?
En waarom doet de ene veiligheidsregio het anders dan de andere regio?
De minister bepaalt wat de lokale ruimte is in
ministeriele regelingen. Vooral het handhaven,
demonstraties en evenementen zullen aandacht
vragen van de burgemeester. Juist als de voorzitter veiligheidsregio niet meer het bevoegd gezag
is, is het belangrijk om als burgemeesters de verbinding te blijven zoeken. Het gaat feitelijk van het

Verbinden met de gemeenteraad
De Covid-wet moet de democratische legitimiteit
van de aanpak versterken. Voor burgemeesters
betekent dit een actieve dialoog met de raad. Natuurlijk gaat de raad over de eigen agenda. Vanuit
een meer faciliterende rol kan de burgemeester
actief informatie aanbieden. Het is daarbij vooral
van belang dat er een gedeeld beeld is van de
opgaven waar we als samenleving voor staan. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn alleen
relevant in die context. Net als bij sommige andere
dossiers is het in praktische zin niet mogelijk –
en wenselijk – om bij zeer urgente zaken eerst
naar de raad te moeten. Dan gaat het veel meer
om het informeren en verantwoorden achteraf.
De kaders die de burgemeester wil hanteren bij
het toepassen van de bevoegdheden lenen zich
daarentegen juist wel goed voor het consulteren
van de raad. Wat wil de raad de burgemeester en
het college meegeven? Dit gaat veel meer over
het beleid. Ook hierbij geldt dat er veel landelijke
kaders zullen zijn en ook dat is belangrijk om mee
te geven aan de raad: waar ligt de ruimte en hoe
wil ik als burgemeester met die ruimte omgaan?
In de verhouding tussen college en raad verandert
niets als het gaat om de impact van de crisis. Hoe
langer de crisis duurt, hoe groter de impact en hoe
meer waarschijnlijk het is dat er ook beleidsaanpassingen nodig zijn. Juist daar zit de uitdaging in
de verbinding met de raad: in financieel slechte
tijden komen tot keuzes voor een samenleving
die veel heeft meegemaakt en geleidelijk aan
moet herstellen. ■
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WAARDEN

DE WAARDEN VAN HET BURGEMEESTERSAMBT

EEN WAARDEVOL
OVERZICHT VAN
WAARDEN
Het Nederlands burgemeestersambt bekijken door middel van een waardenanalyse. Dit
om meer inzicht te krijgen in wat er onder alle ideeën en opvattingen zit over het ambt.
Het resultaat: de nieuwe publicatie Waarden van het Nederlands burgemeestersambt.
Hier een interview met twee personen die de publicatie mede mogelijk hebben
gemaakt: Yvonne van Mastrigt en Dries Bartelink. Yvonne is waarnemend burgemeester
van Stadskanaal. Dries is chef Openbaar bestuur bij De Argumentenfabriek.
Tekst | De Argumentenfabriek

Yvonne, wat zijn voor jou de belangrijkste waarden uit de waarden
analyse en waarom?

meester kijkt, zal die bepaalde waarden meer bij
zich herkennen of belangrijk vinden dan andere
waarden. Burgemeesters zijn net mensen! Ik zie
veel burgemeesters die heel intuïtief werken en
“Wat belangrijk is zal per persoon
goed kunnen schakelen tussen waarden. Die zijn
verschillen. We hebben vooral een comonbewust bekwaam heb ik de indruk. Als ik naar
pleet palet van waarden proberen te inmezelf kijk dan zijn waarden als zelfbeschikking,
ventariseren juist ook door verschillende mensen
gelijkheid en solidariteit voor mij heel belangrijk.
te bevragen. Als je naar een willekeurige burgeDeze begrippen vallen onder de
waardenclusters Vrijheid en Rechtvaardigheid. Ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk dat mensen
zich goed kunnen ontplooien.”
De waardenanalyse Waarden van het Nederlands burgemeestersambt is in opdracht van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters door De Argumentenfabriek uitgevoerd op basis van literatuur en enkele denksessies met verschillende
betrokkenen, zoals (waarnemend) burgemeesters, bestuurskundigen, volksvertegenwoordigers en bestuurders. De publicatie bestaat uit een uiteenzetting van
negen waardenclusters, elk met subwaarden, vormgegeven in een waardenboek
met fraaie visualisaties vormgegeven in waardenkaarten. De publicatie is te
downloaden via de website van het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters
en via www.argumentenfabriek.nl/burgemeesterswaarden. Meer weten? Neem
contact op met Dries Bartelink - dries@argumentenfabriek.nl
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“Ik ben wel benieuwd Yvonne,
als je nu kijkt naar het overzicht,
staan er dan ook waarden bij waar
je van nature minder mee hebt?”,
vraagt Dries. “Het waardencluster
Nut, met onder andere doelmatigheid en doeltreffendheid, bijvoorbeeld. Ik heb de neiging om zaken
die hieraan raken snel bij de

WAARDEN

gemeentesecretaris te positioneren. Die zag ik nog
niet zo dicht bij me, en dat past ook niet goed bij
mijn persoonlijkheid. Of iets doeltreffend is, ja dat
zal de tijd leren en daar kun je slecht op sturen,
denk ik vaak.”

De mensen die hier begeleiding aan
geven, vertellen mij dat het ontzettend
helpt om door een andere bril naar ons
ambt te kijken.”

Jullie hebben uitgebreid gesproken over het
begrip ‘onafhankelijkheid’, deze is niet als
aparte waarde in de publicatie opgenomen,
waarom niet?

“Ja, en ik heb ook zelfs de methodiek
van doorvragen van De Argumenten
fabriek toegepast. Dit was bij een
thema met twee sterk gepolariseerde
standpunten. Toen ben ik net als Dries
gaan doorvragen: waarom ben je nu zo voor of
tegen, wat zit hier onder? Je gaat dan een gesprek
voeren op een ander niveau. Ik heb de methodiek
dus een beetje gepikt. Ik heb er heel veel aan
gehad en het was ook leuk om te doen.”

“Dries was tijdens de sessies buitengewoon
streng”, zegt Yvonne met een glimlach. “Hij zei
steeds opnieuw: Onafhankelijkheid is een metawaarde, een overkoepelende waarde waaronder
meerdere waarden uit verschillende waardenclusters vallen. Het is een soort beroepsbegrip geworden bij ons. Wij burgemeesters staan voor het feit
dat we onafhankelijk zijn, en daarmee lijken we
het meteen heel erg eens te zijn. Maar als je het
er echt over gaat hebben, blijken mensen onafhankelijkheid om verschillende redenen belangrijk
te vinden.”
Dries vult aan: “Bij doorvragen kom je bijvoorbeeld
uit bij de waarde autonomie in het cluster Vrijheid,
maar het kan ook goed zijn dat je uitkomt bij onkreukbaarheid in het cluster Puurheid of verbondenheid in het cluster Empathie. Kortom, je moet
goed doorvragen om erachter te komen waarom
iemand onafhankelijkheid zo belangrijk vindt.”
“Veel burgemeesters zijn ook sterk op harmonie
gericht”, zegt Yvonne waarmee ze onbewust een
andere waarde uit het boek benoemt. “Die zijn
altijd op zoek naar taal en tekst
om het met elkaar eens te worden,
in elk geval ogenschijnlijk. Dries
dwong ons om hier elke keer onder
te gaan zitten. Dat was erg goed.”

En gebruik je het zelf dan ook?

“Wat goed om te horen”, zegt Dries. “En wat zou je
burgemeesters willen meegeven; hoe kunnen ze
met deze waardenanalyse aan de slag?”
“Ik zou het vooral eens naar jezelf toe lezen.
Dat klinkt gek. Ik bedoel hiermee, dat je de
waardenanalyse leest en dat je bij elk waardencluster denkt: hoe zit dit bij mij? Wat zijn mijn
diepgewortelde overtuigingen? Met welke
waarden heb ik van nature minder, maar vinden
anderen juist belangrijk voor een burgemeester?
En dat je dan kunt aangeven, hoe komt dat?
Waarom doe ik dat? Het waardenboek helpt je
erg om te reflecteren op je eigen functioneren.
Ik kan het iedereen aanraden om te lezen en
te gebruiken.” ■

Wordt de publicatie al in de
praktijk gebruikt, Yvonne?
“Ja, op verschillende manieren. Het
wordt door raadsleden gebruikt die
een gesprek met hun burgemeester
hebben over elkaars functioneren.
Het wordt gebruikt door griffiers bij
het opstellen van profielen van een
nieuwe burgemeester, die hier met
de waardenanalyse op een andere
manier naar kunnen kijken. Ook
ligt het op tafel bij het Initiatief, de
‘klasjes’ voor startende burgemeesters. In dit traject wordt het waardenboek er regelmatig bij gepakt.
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VEILIG WONEN

HOE VEILIG
IS UW
WONING?
Tekst | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Veilig wonen moet voor een bestuurder niet ter discussie
staan, zo schreef minister Ollongren van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties afgelopen juli in een brief aan
de Tweede Kamer. Daarom is er al een tijd de mogelijkheid
om kosteloos gebruik te maken van de Woningscan en het
veiligheidsgesprek en is de afgelopen tijd gewerkt aan de regeling basismaatregelen preventieve beveiliging voor decentrale bestuurders. De regeling is onlangs gepubliceerd in de
Staatscourant en gaat 1 januari 2021 in. Vanaf dat moment
kunnen burgemeesters en andere decentrale bestuurders
aanspraak maken op een bijdrage in de kosten voor preventieve beveiliging van de eigen woning.
Een veilige werkplek, in het geval van een burgemeester ook
een veilige (ambts)woning, is een werkgeversverantwoordelijkheid. De kosten voor preventieve beveiliging werden
in het verleden al door een aantal gemeenten gefinancierd.
Het ontbrak echter nog aan een wettelijke verankering in
het rechtspositiebesluit. Ook vond regelmatig een politieke
discussie plaats over het bekostigen van preventieve beveiligingsmaatregelen. Onder andere vanuit het NGB kwam het
signaal dat bij veel burgemeesters en hun werkgevers onduidelijkheid hierover was. Het creëren van een juridische basis
via een ministeriële regeling schept de gewenste helderheid.
Het voorkomt willekeur waarbij de gemeenteraad bepaalt
of een woning preventief beveiligd mag worden. En hiermee
hebben alle burgemeesters recht op hetzelfde pakket aan
basismaatregelen.

Wat houdt de regeling in?
De regeling maakt het mogelijk dat iedere burgemeester een
tegemoetkoming van maximaal €2.400,- (inclusief btw) kan
krijgen om de eigen woning preventief te laten beveiligen
met een vaststaand pakket aan maatregelen. Het gaat dan
om: beveiliging van de brievenbus, versteviging van de ruiten,
een deurspion of video-intercom, een basisinstallatie voor
de aansluiting van een bewakingssysteem en het installeren
van een brand- en inbraakwerende kluis. Voorwaarde is wel
dat de woning eerst het certificaat Politiekeurmerk Veilig
Wonen (PKVW) heeft. In de praktijk betekent dit dat het huis
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gecertificeerd hang- en sluitwerk en goede verlichting moet
hebben. De eventuele kosten hiervoor zijn, zoals voor iedere
huiseigenaar, voor eigen rekening. “Het PKVW verkleint de
kans op een geslaagde woninginbraak aanzienlijk. Het kost
een inbreker simpelweg meer tijd om zo’n woning binnen te
komen”, vertelt Stefan Molleman van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Om een goed
beeld te krijgen van eventuele aanpassingen kan de woningscan door het CCV gedaan worden. “Een veiligheidsadviseur bezoekt de woning en brengt de veiligheidsrisico’s in
kaart. We kijken of de woning voldoet aan de PKVW-eisen en
geven vrijblijvend advies over de basismaatregelen.”
De woningscan is een van de maatregelen vanuit het Netwerk Weerbaar Bestuur. Deze scan wordt in ieder geval tot
eind 2021 vergoed door het ministerie. Het Netwerk Weerbaar Bestuur zet zich sinds 2018 samen met haar partners
in voor o.a. de aanpak van agressie en geweld tegen burgemeesters en andere politieke ambtsdragers. Ollongren: “De
basismaatregelen preventieve beveiliging voor decentrale
bestuurders zijn weer een stap in de goede richting. Ik heb
het eerder gezegd en zal het blijven herhalen: Agressieve
uitingen en intimidatie aan het adres van mensen met een
publieke taak zijn niet acceptabel. Elk incident bij politieke
ambtsdragers is er één te veel en heeft een grote impact op
de werking van onze democratie. Samen met het Netwerk
Weerbaar Bestuur blijf ik zorgen voor maatregelen die de
persoonlijke veiligheid van bestuurders en volksvertegenwoordigers bevorderen.”
Zie ook: www.weerbaarbestuur.nl ■

