
burgemeestersbladburgemeestersblad
46

2  Lege huls?
Redactioneel commentaar van Henk Zomerdijk

3  De K.O.
Column van NGB-voorzitter Ronald Bandell
 
4  Mysterie bij dierengroothandel
Willem Urlings over plotselinge zieken door onbekende oor-
zaak in Hoogeveen 

8  Vrijwilligers enthousiast houden door minder 
regels

Sjaak van der Tak is Ambassadeur vrijwillige inzet 2007

10  DGBK
Kennismaking met Andrée van Es

11  Sint
Duocolumn van Paul Wilbers

12  ‘De dreiging van extreem-rechts wordt onder-
schat’

Dr. Jaap van Donselaar over radicalisering ter rechterzijde

16  Oberbürgermeister
Eppo van Veldhuizen bezoekt Quedlinburg

17  Professionaliseringsfonds burgemeesters
Nieuwe parels in het opleidingenprogramma 2008

18  Ook burgemeesters worden bedreigd
Actieprogramma Veilige publieke taak

20  Druk met de Dienstenrichtlijn
Europa Decentraal helpt gemeenten met invoering

22  Van rang naar functie bij de brandweer
Vernieuwd Besluit brandweerpersoneel en wijziging 
Brandweerwet 

23  Service

nieuwsbrief nederlands genootschap van burgemeesters • jaargang 11, december 2007

Hoe anders ging het bij de behandeling door de Tweede Kamer van de 

begrotingen. Bij de behandeling van de BZK begroting viel het woord 

Burgemeester maar liefst 144 keer; 95 keer door Kamerleden en 59 keer 

door de minister van BZK. De VVD vroeg naar de samenhang in de alsmaar 

groeiende openbare ordebevoegdheden van de burgemeester en stelde 

vraagtekens bij de stellingname van de minister om de huidige benoe-

mingswijze te handhaven. Hoe verhoudt die zich tot de enkelvoudige raads-

voordracht van het regeerakkoord? Het CDA diende een motie in om de 

burgemeesters in een openbare raadsbijeenkomst te beëdigen. 

De PvdA stelde voor dat de minister met burgemeesters spreekt over onver-

enigbaarheid van het raadslidmaatschap met andere functies en gedra-

gingen. De SP stelde voor om een pool van waarnemend burgemeesters 

te maken en vroeg om cijfers van ‘vallende burgemeesters’. Ook vond de 

SP dat de burgemeesters moeten meewerken aan de financiële regeling 

die deze partij met haar volksvertegenwoordigers heeft. De SGP diende 

een motie in om het burgemeestersreferendum af te schaffen. En D66 

denkt nog steeds dat de burgemeester gekozen moet worden, zeker als de 

bevoegdheden worden uitgebreid.

In haar reactie ging minister Ter Horst in op de verantwoordingsrelatie van 

de burgemeester jegens de raad. Zij toonde zich geen voorstander van een 

landelijke pool van waarnemend burgemeesters. Volgens de minister zijn er 

in de periode 2000-2007 39 burgemeesters afgetreden. Ten aanzien van de 

openbare ordebevoegdheden vond de minister dat burgemeesters ‘al vrij 

veel, misschien wel genoeg, instrumenten hebben’. Tenslotte omarmde de 

minister de publieke beëdiging van de burgemeester en gaf zij aan zich te 

willen bezinnen op het burgemeestersreferendum.

Na de beraadslagingen nam de Tweede Kamer beide moties (publieke 

beëdiging burgemeesters en afschaffing burgemeestersreferendum) aan.

Op Prinsjesdag was er voor de burgemeesters weinig 

nieuws te vinden in de begrotingen van de ministeries. De 

personele zorg voor burgemeesters staat in het teken van 

De vallende burgemeester, het Professionaliseringsfonds 

wordt gecontinueerd en het programma Veilige publieke 

taak richt zich ook op de aanpak van agressie en geweld 

tegen burgemeesters. Meer viel er eigenlijk niet te beleven 

in de begroting 2008 van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties.

BZK-begroting 2008
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Lege huls?

Dreigt het bestuurlijk gezag van de burgemeester over de politie en de brandweer 

een lege huls te worden? Het begint er steeds meer op te lijken. De invloed van de 

burgemeester op de politie is na de regionalisering al minder geworden, terwijl de 

dreiging van nationale politie nog steeds niet van de baan is. Bij gemeentegrens-

overschrijdende rampen kan de voorzitter van de veiligheidsregio, meestal de bur-

gemeester van de grootste gemeente, volgens het wetsvoorstel veiligheidsregio’s in 

de plaats treden van de burgemeester van de gemeente, waar de ramp zich voltrekt. 

Ik had niet graag gezien dat dit was gebeurd in de hoogwaterperiode van 1995, toen 

250.000 mensen werden geëvacueerd. Uit alle evaluaties blijkt, dat het evenwicht, 

dat toen bestond en nog steeds bestaat in de verdeling van de bevoegdheden goed 

functioneerde. 

Wie dacht, dat misschien geen sprake meer was van verplichte regionalisering van de 

brandweer heeft het mis. De minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, 

Guusje ter Horst gaat zelfs zover, dat ze alleen gemeenten wil subsidiëren, die het 

brandweerpersoneel en -materieel voor 1 januari 2010 willen regionaliseren. Hoezo 

geen verplichte regionalisering?

Het is jammer, dat de minister van BZK nog steeds niet wil erkennen, dat er meer 

wegen naar Rome leiden bij het voldoen van onze gemeentelijke brandweren aan 

door het ministerie te stellen kwaliteitseisen. Kwaliteitseisen, die overigens nog 

steeds niet bekend zijn, maar waaraan alle brandweren wel per 1 januari 2010 moe-

ten voldoen. Regionalisering is een van de wegen.

Ik vraag me ernstig af of de minister met haar subsidieregeling wel voldoet aan de 

opvatting van de regeringspartner de Christen Unie, verwoord in het regeerakkoord 

en in de destijds(21 juni 2005) unaniem door de Tweede Kamer aangenomen motie 

Slob, de huidige fractievoorzitter van de CU. Deze motie vroeg de regering om het de 

gemeenten mogelijk te maken gemotiveerd af te wijken van de regel een nog nader 

te bepalen deel van de lokale brandweerpersoneel in regionale dienst  te nemen. De 

verplichte regionalisering van brandweerpersoneel mag, zo vond de Kamer terecht, 

de vaak sterke inbedding van brandweerpersoneel en de vrijwilligers in de gemeente-

lijke organisatie niet doorbreken.

Met het wetsvoorstel veiligheidsregio’s, dat nu bij de Tweede Kamer is ingediend, is 

de verplichte regionalisering weliswaar van de baan. Maar met de subsidieregeling 

van minister Ter Horst lijkt die via de achterdeur weer binnen te komen. Laat het 

duidelijk zijn, dat ik geen bezwaar heb tegen een subsidieregeling, maar dan moeten 

gemeenten wel de mogelijkheid krijgen langs meer manieren de kwaliteitseisen te 

bereiken. Gemeenten moeten kunnen kiezen om dat samen met buren, dus in clus-

ters, of binnen de veiligheidsregio te doen.

Het is naïef te denken, dat inbedding in de gemeentelijke organisatie niet of nau-

welijks wordt doorbroken als de regio het brandweerpersoneel na regionalisering 

vervolgens weer naar de gemeenten terugdetacheert. Ik heb het dan nog niet eens  

over de overheadkosten die de regio de gemeenten vervolgens extra in rekening 

zal brengen voor het gedetacheerde personeel. Dat kan zomaar oplopen tot 30% 

meerkosten. Wanneer de minister onverhoopt blijft vasthouden aan haar subsi-

dieregeling kan het dus wel goedkoper blijven zonder subsidie niet voor regiona-

lisering, maar voor intergemeentelijke clustering te kiezen en al het personeel in 

gemeentelijke dienst te houden met alle voordelen voor het integraal gemeente-

lijk veiligheidsbeleid.

Henk Zomerdijk, 

burgemeester van Duiven,

lid redactiecommissie Burgemeestersblad

commentaar
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Recent had het bestuur van het NGB een overleg 

met het Kapittel van de Nederlandse Orden. Jaap 

Pop, onze vorige voorzitter, had als lid van het 

kapittel aangedrongen op dit overleg, omdat 

hij als geen ander weet hoezeer wij ervarings-

deskundigen zijn als burgemeesters. Wij zijn 

allemaal betrokken bij aanvraag en uitreiking en 

sommigen van ons hebben ook aan de andere 

kant gestaan, als decorandus in hoogsteigen 

persoon. Het stelsel van onderscheidingen is 

een aantal jaren terug hervormd, sommigen 

zeggen zelfs gemoderniseerd en de vrijwilliger 

is meer dan ooit in beeld als potentieel decoran-

dus.

Het is altijd weer haasten om alle gegevens voor 

de aanvragen voor de ‘algemene gelegenheid’ 

in de volksmond ‘lintjesregen’ genaamd in het 

najaar bij de Commissaris van de Koningin te 

krijgen. Daarna wordt het spannend. Wordt de 

aanvraag gehonoreerd? Zo ja, wat wordt het: lid, 

ridder, officier, conform voorstel of niet? De uit-

gangspunten die in het regeerakkoord zijn ver-

meld dat hooguit twee bestuurslagen zich met 

welk onderwerp dan ook mogen bemoeien, zijn 

overduidelijk niet van toepassing op de K.O. De 

burgemeester, de CdK, het Kapittel, een Minister 

en uiteindelijk H.M. de Koningin, zij doen alle-

maal een duit in het zakje.

Het grote wachten duurt tot maart en vaak tot 

de laatste week voor Koninginnedag. En dan 

begint het complotteren. De aanvragers schep-

pen er met de burgemeester een genoegen 

in de decorandus nietsvermoedend naar het 

gemeentehuis of waar dan ook te lokken. Het 

lukt meestal ook nog, wat altijd weer leidt tot 

mensen die zich verontschuldigen voor hun 

kleding die niet passend is voor de plechtig-

heid of mensen die ineens begrijpen waarom ze 

een kostuum moesten aantrekken in plaats van 

de zo lekker zittende spijkerbroek. Ik vind het 

prachtig mee te maken hoe blij bijna altijd ieder-

een is met een onderscheiding. Hoe weinig men-

sen precies willen weten waarom een lid (ove-

rigens zo is mij uitgelegd toch een ridderlijke 

graad) geen ridder is en een ridder geen officier, 

om over commandeur en hoger maar te zwijgen. 

Bij de zeldzame momenten dat het mij gevraagd 

wordt, antwoord ik dat het eigenlijk een mys-

terie is. Je kunt het niet begrijpen, je moet het 

gewoon maar geloven. Want stel je voor, dat we 

de toekenning van een K.O. ook gaan beschou-

wen als een voor beroep vatbare beschikking. 

Dat moge het Kapittel verhoeden!

Overigens was ons overleg heel zinvol. Er volgen 

over de uitkomst nog mededelingen, maar laat 

ik duidelijk zijn. De K.O. blijft, evenzeer als het 

Mysterie van de K.O.

Ronald Bandell, voorzitter NGB 

De K.O.
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thema  crisis

Het is rond vijf uur wanneer Willem Urlings van 

de plaatselijke politie de eerste melding krijgt. 

‘De politie belde mij met de mededeling dat 

er iets merkwaardigs gaande was in een dierengroot-

handel in Hoogeveen. De week ervoor was de politie 

al bij de winkel langs geweest, omdat een kaaiman 

toen plotseling en onder verdachte omstandigheden 

was overleden. Volgens de politie was nu in dezelfde 

dierenwinkel een aantal mensen in korte tijd onwel 

geworden. De bezoekers klaagden onder andere over 

duizeligheid, trillerigheid en huiduitslag. De politie zou 

het nader onderzoeken, maar gaf me als het ware een 

voorwaarschuwing. Een waarschuwing voor het geval 

de zaken verder zouden escaleren.’ 

Kort daarop wordt Urlings opnieuw door de hulp-

diensten gebeld. ‘Voor de zekerheid besloot men om 

alvast naar GRIP2 te gaan, omdat er wel wat dingen bij 

kwamen kijken. Door naar GRIP2 te gaan had men het 

operationeel team alvast in de achtervang klaarstaan.’ 

Omdat Urlings via de regionaal commandant van de 

brandweer te horen krijgt dat het een merkwaardige 

situatie is waar voorlopig nog geen duidelijkheid in 

lijkt te komen, stelt hij de leden van zijn eigen beleids-

team alvast in kennis van de ontwikkelingen. ‘Ik heb 

de leden van de beleidsstaf op het hart gedrukt om 

bereikbaar te blijven. Uiteindelijk heb ik rond 18.30 

uur het beleidsteam bijeengeroepen, toen ik vernam 

dat ook mensen buiten het bedrijf ziek begonnen te 

worden. De situatie kwam daarmee in een stroomver-

snelling. We hebben niet geaarzeld om direct verder 

op te schalen naar GRIP3.’

Bizarre werkelijkheid 

Terwijl Urlings bezig is met de eigen, interne opscha-

ling van het beleidsteam, merkt hij dat ook in de bui-

tenwereld de consternatie rond de dierenhandel niet 

aan de aandacht is ontsnapt. ‘Journalisten uit het hele 

land waren onderweg naar Hoogeveen, om daar ver-

slag te doen van de situatie. Toen even later de omge-

ving van het dierencentrum hermetisch werd afgezet, 

bevond een deel van de journalisten zich juist in dat 

gebied. Door de maatregelen mochten ze zelf het ter-

rein niet meer af. Dat was een deel van het scenario 

dat bij een oefening ongetwijfeld als ongeloofwaardig 

zou zijn bestempeld. Toch was het hier de bizarre wer-

kelijkheid.’ 

Urlings legt uit dat in het getroffen gebied werd 

gewerkt met twee verschillende ringen. ‘In de binnen-

ste ring bevonden zich 23 mensen die in quarantaine 

werden geplaatst. Zij waren in een nabijgelegen bedrijf 

opgevangen. Daar omheen lag een gebied waar circa 

tachtig mensen niet meer in of uit mochten. Die men-

sen zaten in een milder regime, maar bevonden zich 

in het deel dat we hermetisch afsloten zolang de aard 

van de besmetting niet duidelijk was. Het was puur 

een voorzorgsmaatregel, die aanhield zolang we nog 

Mysterie bij dierengroothandel
Op 5 november 2007 komt Willem Urlings in aanraking met een incident dat zelfs voor een oefenscena-

rio vergezocht lijkt te zijn. In korte tijd worden diverse dieren, personeel en bezoekers van dierengroot-

handel Annen Animal Center in Hoogeveen door een onbekende oorzaak ziek. De klachten stellen het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nog steeds voor een raadsel. Er zijn geen stoffen 

gevonden die de gezondheidsklachten kunnen hebben veroorzaakt. Een terugblik met een burgemeester op 

de mysterieuze crisis die Nederland een avond lang in zijn greep hield.

Willem Urlings, burgemeester van Hoogeveen

‘Als puntje bij paaltje komt ben je in de 

communicatie naar burgers en getroffenen 

de resultante van de hulpdiensten’



burgemeestersblad    46  2007 5

niet wisten om welke stof het ging’, aldus Urlings. 

De journalisten maakten van de nood een deugd en 

deden vanachter de afzettingen live verslag van de 

operatie. ‘Telefonisch werd bijvoorbeeld gemeld dat 

het personeel van de ambulances, die de patiënten 

vervoerden, uit voorzorg witte pakken droegen met 

maskers voor de mond. Geen detail ging ongemerkt 

voorbij.’

Met de wetenschap dat de journalisten zelf onder-

deel van de crisis zijn geworden, is Urlings zich ervan 

bewust dat hij secuur moet zijn in de mededelingen 

die hij doet. ‘Doorlopend ben ik scherp geweest op de 

informatiestromen en heb ik getracht om waarheid, 

speculatie en fictie van elkaar te scheiden. Dat lukt je 

alleen als je vasthoudt aan de informatie die je zelf uit 

de operationele staven hebt gekregen. Ik heb ervaren 

dat een burgemeester alleen stevig in zijn schoenen 

kan staan als de hulpdiensten dat ook doen. Als 

puntje bij paaltje komt ben je in de communicatie naar 

burgers en getroffenen de resultante van de hulpdien-

sten.’ 

Uiteindelijk lijkt de communicatie met de pers Urlings 

goed af te gaan. ‘De pers- en publieksvoorlichting 

hebben we niet alleen gedaan. Daar komt de kracht 

van de Veiligheidsregio om de hoek kijken. We waren 

in staat om de voorlichters uit buurgemeenten op te 

trommelen en samen aan de slag te gaan. Dat werkte 

erg goed, maar dat werkt alleen als je dat vooraf goed 

georganiseerd hebt.’ Het lijkt Urlings niet te deren dat 

alle aandacht zich bij een crisis als vanzelf op de bur-

gemeester richt. ‘Op zo’n moment maakt het niet echt 

uit of je één journalist te woord staat, of een zaal vol 

Mysterie bij dierengroothandel
Willem Urlings, burgemeester van Hoogeveen
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met journalisten voor je ziet. Je gaat er voor staan en 

doet simpelweg je verhaal.’ Van meerdere kanten krijgt 

de gemeente complimenten voor de manier waarop ze 

de pers te woord staat. Volgens Urlings is het van cru-

ciaal belang geweest dat iedereen zich aan de afspra-

ken heeft gehouden. ‘Als je een persconferentie om 

22.45 uur aankondigt, moet je die niet op het laatste 

moment uitstellen. Maar als je de afspraken respec-

teert en de journalisten op een goede manier bejegent, 

kun je prima samenwerken met de media.’ 

Rampenzender

Ondanks alle goede voorbereiding en afstemming 

verloopt ook in Hoogeveen niet alles vlekkeloos. 

Urlings refereert aan RTV Drenthe, de rampenzender 

in Hoogeveen. ‘We weten inmiddels dat we verzuimd 

hebben om RTV Drenthe de opdracht te geven als ram-

penzender te fungeren. Via een rampenzender kun je 

normaal gesproken berichtgeving van de overheid schei-

den van de vrije nieuwsgaring. In dit geval kwam die 

informatie gelukkig overeen, maar daar zou net zo goed 

een spanningsveld tussen kunnen zitten. Dat is een leer-

moment dat we meenemen voor de volgende keer.’ 

Nadat het beleidsteam op het gemeentehuis bijeen 

is gekomen, volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog 

tempo op. Tal van partijen die alleen in dit soort uit-

zonderlijke situaties een rol in de crisisoperatie vervul-

len, melden zich. Zo start de milieuongevallendienst 

met het nationaal vergiftigingsinformatiecentrum een 

onderzoek naar de oorzaak van de onwelwording. Ook 

komt rond 19.00 uur het RIVM ter plaatse, dat direct 

met de eerste metingen begint. ‘Het RIVM had een 

aantal uren nodig voordat uitsluitsel kon worden gege-

ven over de monsters die waren genomen. Dat was een 

lastige periode, omdat je in onzekerheid verkeert, in 

afwachting van nadere informatie. Omdat de mensen 

zich steeds zieker begonnen te voelen, hebben we 

om half tien besloten om de mensen die in quaran-

taine zaten te ontsmetten en over te brengen naar het 

Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG). 

Vijf hulpverleners van het ambulancepersoneel werden 

eveneens uit voorzorg overgebracht naar het zieken-

huis.’ 

Het ontsmetten en overbrengen van alle getroffen 

mensen is bijna afgerond, als het RIVM rond mid-

dernacht met het bericht komt dat in elk geval geen 

sprake kan zijn van een biologische besmetting. ‘Dat 

betekende dat scenario’s als vogelpest, vogelgriep en 

legionella wegvielen. Toen duidelijk was dat het dus 

geen biologische maar een chemische omstandigheid 

moest zijn, hebben we besloten om de mensen die zich 

in de buitenring bevonden naar huis te laten gaan.’

Ondanks alle onderzoeken komt er uiteindelijk weinig 

duidelijkheid in de ware oorzaak van de klachten. ‘De 

volgende avond zei ik dat ik er rekening mee hield dat 

de oorzaak niet bekend zou worden. De speculatie 

houdt tot op de dag van vandaag aan, maar ik denk 

niet dat we er ooit nog achter zullen komen wat er nu 

exact gebeurd is.’ 

Ontsmettingsprocedure

Bij de ontsmettingsprocedure is Willem Urlings zich 

bewust van de vergaande bevoegdheden die hij als 

opperbevelhebber op basis van de wet in handen 

krijgt. ‘Het is een zaak om prudent om te gaan met 

de middelen die je tot je beschikking hebt. De men-

sen die in quarantaine zaten moesten provisorisch 

douchen, voordat ze konden worden overgebracht 

naar het ziekenhuis. Je moet je dan realiseren dat er 

aangenamere dingen in het leven zijn dan in de kou te 

moeten douchen op last van de burgemeester. Je moet 

je bewust zijn dat je ingrijpt in de privacy van mensen.’ 

Dat Urlings er niet te lichtvaardig over denkt, blijkt ook 

thema  crisis

‘Ik denk niet dat we er ooit nog achter zul-

len komen wat er nu exact gebeurd is’

RIVM-medewerkers onderzoeken met perslucht de dieren van het dierencentrum Annen 

Animal Centrum
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uit de manier waarop hij de nazorg heeft opgepakt. ‘De 

nazorg is een belangrijk onderdeel binnen de crisisbe-

heersing. Dat wordt wel eens onderschat. De mensen 

die in quarantaine hebben gezeten, bleken te willen 

weten waarom we bepaalde besluiten hadden geno-

men. Als ze de afwegingen van het beleidsteam begrij-

pen, dan heeft men er vrede mee. Ook wanneer het 

niet de meest aangename momenten waren om in de 

kou te moeten douchen en alle spullen achter te moe-

ten laten. Het begrip is er, al zullen we in voorkomende 

gevallen nog alerter zijn op het welbevinden van de 

mensen. Nu hadden wij bijvoorbeeld geen noodkle-

ding voorhanden, waardoor het een erg provisorische 

uitstraling kreeg. Dat zijn zaken die een volgende keer 

beter moeten.’

Noodverordening

De burgemeester houdt de noodverordening, die 

’s avonds van kracht is gegaan, nog twaalf dagen in 

stand. ‘Er was een breed scala aan partijen die onder-

zoek wilden uitvoeren. Naast het RIVM meldden bij-

voorbeeld ook de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) en 

de Algemene Inspectiedienst (AID) zich. ‘Die laatste 

instantie hield zich met name bezig met het dierenwel-

zijn van de achtergebleven dieren in de groothandel. In 

de driehoek is besloten om een noodverordening in te 

stellen, omdat er voor het OM te weinig reden was om 

strafbare feiten te vermoeden en de plaats tot een 

plaats delict te kunnen bestempelen. Dat werd later 

ook bevestigd door het strafrechtelijk onderzoek. Er 

zijn geen aanwijzingen gevonden die duiden op enige 

opzet bij het onwel worden van de mensen. Ook bij 

dode kaaimannen, waar het hele voorval mee begon, 

zijn geen sporen aangetroffen die op een vergiftiging 

duiden.’ De noodverordening wordt opgeheven als de 

overheid haar taken heeft volbracht en geen verdere 

bemoeienis meer heeft. 

Terugblik

Wanneer Urlings terugblikt op het incident noemt 

hij als belangrijkste les dat het stramien van de ram-

penbestrijdingsstructuur wederom uitstekend heeft 

gewerkt, ook al was deze crisis totaal verschillend van 

eerdere ervaringen. ‘Keer op keer komt het aan op sce-

nario-denken. Daar ben je alleen toe in staat wanneer 

de basis, de planvorming, klopt en iedereen geoefend 

is. Structuren zijn van groot belang, maar tegelijkertijd 

slechts hulpmiddelen om met vakkundige mensen snel 

ter zake te kunnen komen. De beslissingen neem je 

door de omstandigheden te wegen en te anticiperen 

op scenario’s.’ Urlings verwijst naar het rapport van 

het Landelijk Beraad Crisisbeheersing, waar hij de 

afgelopen jaren deel van uitmaakte. ‘In het rapport in 

2005 hebben we gewezen op het risico van planfixatie. 

Planvorming moet geen doel op zich worden, maar 

je helpen om in kritieke omstandigheden snel tot de 

juiste beslissingen te komen. Wat wij toen hebben 

gesignaleerd, geldt in principe nog steeds.’ 

Evaluatie

Tijdens het incident biedt het NGB aan om de burge-

meester desgewenst ter plaatse of telefonisch met 

crisiservaringen te ondersteunen bij de crisis. ‘Het 

Nederlands Genootschap van Burgemeesters bood aan 

om bijvoorbeeld ondersteuning te bieden bij het uit-

denken van de verschillende scenario’s en ervaringen 

van elders te inventariseren. Op dat moment hebben 

wij geen gebruik gemaakt van het aanbod, omdat we 

het gevoel hadden dat we de situatie zelf nog konden 

behappen. Wel is met het NGB de afspraak gemaakt 

om mee te kijken met de evaluatie.’ 

Het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanage-

ment zal het incident in opdracht van de gemeente 

Hoogeveen evalueren. ‘Een paar extra ogen van het 

NGB zal nu met ons meekijken wanneer de tussen-

tijdse resultaten door het COT worden gepresenteerd. 

Ook zal het NGB ervoor zorgen dat de lessen die wij 

in Hoogeveen opdoen verder verspreid zullen worden, 

zodat anderen daar in de toekomst hun voordeel weer 

mee kunnen doen. Het COT richt zich op de beslis-

singen en beoordeelt of die proportioneel waren. 

Ook evalueren ze de kwaliteit van de nazorg en de 

voorlichting aan slachtoffers, achterban en pers. De 

deelprocessen evalueren wij zelf’, aldus Urlings. Hij 

verwacht dat de verschillende rapporten in maart 2008 

beschikbaar zijn. <
   

Wouter Jong

thema  crisis

‘Je moet je dan realiseren dat er 

aangenamere dingen in het leven zijn 

dan in de kou te moeten douchen op last 

van de burgemeester’
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‘Sinds ruim drie jaar heb ik het voorrecht 

burgemeester te zijn van de gemeente 

Westland. Een voorrecht omdat het wel-

iswaar een gemeente is met bijna 100.000 inwoners, 

maar tegelijkertijd een vereniging van elf dorpen. 

Typerend voor de Westlandse samenleving zijn vooral 

de kracht van de dorpskernen, het vele vrijwilligers-

werk en de betrokkenheid van de inwoners bij het 

samenleven in de dorpen. Samenleven in een dorps-

kern betekent elkaar ‘kennen’. Mensen worden er 

geboren, leven er hun leven met familie, vrienden, ken-

nissen en dorpsgenoten, gaan er dood en worden er 

begraven. Men wordt er gekend en herkend. 

Nederland is sociaal

Niet alleen het familieleven en het familiegevoel, 

maar ook de ontmoetingen op (familie)feesten en op 

(meestal dorpsbreed georganiseerde) evenementen 

zorgen voor een sterk gemeenschapsgevoel. Ook de 

eigen kerkgemeenschap vormt voor velen nog steeds 

een belangrijk facet van die eigen identiteit. Dat bete-

kent ook dat er nog sprake is van een grote sociale 

cohesie en veel vrijwilligerswerk. Vele duizenden men-

sen zetten zich in voor hun kerk, sportvereniging of 

maatschappelijke instelling. Een verpleeghuis in een 

van de kernen kan moeiteloos een beroep doen op 

enkele honderden vrijwilligers voor het begeleiden van 

bewoners. Acties voor goede doelen worden in korte 

tijd opgezet en leveren grote bedragen op.

Met die enigszins chauvinistische bril op en kijkend 

naar de Nederlandse samenleving mag ik slechts 

constateren dat Nederland socialer is dan menigeen 

denkt. Veel van mijn collega-burgemeesters zullen 

deze geschetste situatie herkennen.

Financiële injectie

Een belangrijke vraag die vandaag de dag speelt is 

de ondersteuning van vrijwilligers vanuit de over-

heid. Ik neem u even mee terug in de tijd. Veel 

gemeenten zullen nog weten dat ze in de periode 

2002-2005 hebben meegedaan aan de TSV – de 

Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk. Dit 

ging gepaard met een flinke financiële injectie, veel 

ondersteuning en veel publiciteit. In die tijd is in veel 

gemeenten een eerste beleidsnota geschreven op het 

gebied van vrijwilligerswerk. Daarnaast werd in veel 

plaatsen een steunpunt vrijwilligerswerk opgericht. 

Met deze impuls in het achterhoofd heeft de toenma-

lige staatssecretaris Ross-Van Dorp een Beleidsbrief 

Vrijwillige Inzet 2005-2007 geschreven, waarin twee 

zaken centraal staan:

• kwaliteitsverbetering van het lokale vrijwilligers-

werkbeleid – aansluitend op de Wmo  – en van de 

infrastructuur;

• lastenverlichting voor vrijwilligersorganisaties;

• wegnemen van belemmeringen van wet- en regelge-

ving.

Uit informatie van de vereniging NOV en Movisie blijkt 

dat in de afgelopen twee jaar het volgende is bereikt: 

in 159 gemeenten is een adviestraject uitgevoerd, 

variërend van het formuleren van een nieuwe nota 

vrijwilligerswerk tot het innoveren van het concept 

De Beursvloer, het opzetten van een nieuw steunpunt 

vrijwilligerswerk en het vinden en binden van jongere 

vrijwilligers. In dit traject zijn ook zeven ambassadeurs 

voor het vrijwilligerswerk actief, die elk op hun eigen 

gebied het vrijwilligerswerk onder de aandacht bren-

gen. Dat zijn Lucille Werner (sector tv/entertainment), 

Sjaak Bral (cabaretier), Mohamed Sini (bestuurder ROC 

Midden-Nederland), Bram Troost (bestuur Woonzorg 

Sjaak van der Tak, Ambassadeur vrijwillige inzet 2007

Vrijwilligers enthousiast  houden door minder regels
Westlands burgemeester Sjaak van der Tak is in 2007 een van de zeven ambassadeurs voor de vrijwillige 

inzet. De ambassadeurs willen de vrijwillige inzet op nationaal en regionaal niveau op de kaart zetten 

en waar mogelijk deuren openen en onder een breed publiek de waarde en noodzaak van vrijwillige inzet 

onder de aandacht brengen. Van der Tak geeft graag invulling aan zijn ambassadeursrol. In de eerste plaats 

vanwege het belang van vrijwilligers in de samenleving. Daarnaast past dit ambassadeurschap uitstekend 

bij de gemeente Westland waar talloze aansprekende voorbeelden van vrijwilligerswerk te vinden zijn. 
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Nederland (woningcorporaties)), Willem Lageweg 

(directeur MVO Nederland (maatschappelijk verant-

woord ondernemen)), Alexander Rinnooy Kan (voorzit-

ter van de SER) en ondergetekende.

Lastenreductie

Verder heeft de gezamenlijke inspanning van vereni-

ging NOV, Movisie en het ministerie van VWS er toe 

geleid dat vrijwilligers één van de doelgroepen is in het 

traject lastenverlichting voor burgers. In dit traject van 

de overheid is de aandacht vooral gericht geweest op 

de rijksregelgeving. Het heeft onder meer als concreet 

resultaat opgeleverd dat vrijwilligers niet langer onder 

de arbo-regels vallen en dat de sollicitatieplicht voor 

vrijwilligers met een uitkering tijdelijk kan worden 

ingetrokken. Ook is de vrijwilligersvergoeding uitge-

breid. Een lastenreductie van 11%, zo berekende BZK.

Nu de looptijd van deze beleidsbrief bijna voorbij is, 

heeft staatssecretaris Bussemaker een nieuwe beleids-

brief geschreven: ‘Voor elkaar’, Beleidsbrief vrijwil-

ligerswerk en mantelzorg 2008 – 2011. Daarin wordt 

veel aandacht geschonken aan het verder inrichten 

van de ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligers-

werk. Het hele regeerakkoord ademt de sfeer van: 

iedereen moet meedoen. Vrijwilligerswerk en vrijwil-

ligersorganisaties gaan daarin een cruciale rol spelen. 

Daarom is het streven dat er in 2011 in elke gemeente 

in Nederland een kwalitatief goede vorm van onder-

steuning is voor vrijwilligers, mantelzorgers, burger-

initiatieven etc. Op dit moment is slechts in 60% van 

de gemeenten een vorm van ondersteuning aanwezig, 

waarmee nog niets gezegd is over de kwaliteit die 

wordt geleverd. Daarnaast moet ook het initiatief van 

de maatschappelijke stages gebruik gaan maken van 

de makelaarsfuncties van deze ondersteuners. Daarom 

is er geld gereserveerd om deze ondersteuning op 

te bouwen. Gemeenten dragen daarin, net als bij de 

Wmo, de verantwoordelijkheid en zullen waar nodig 

worden ondersteund door specialisten op dit gebied.

Voor elkaar, door elkaar

Ook op het gebied van lastenverlichting zal er de 

komende jaren het een en ander van de gemeenten 

gevraagd worden. Eerder werd vooral gekeken naar 

landelijke wetten en regels die vereenvoudigd konden 

worden, of niet meer toepasbaar waren op vrijwilligers. 

De komende periode zal de aandacht voor lastenre-

ductie voor vrijwilligers vooral gericht zijn op de lokale 

regels. Binnen de gemeentelijke autonomie betekent 

dat een belangrijke verantwoordelijkheid om er voor 

te zorgen dat vrijwilligerswerk het cement van de 

samenleving blijft. Het vraagt solidariteit, voor elkaar 

door elkaar. Die verantwoordelijkheid ten opzichte van 

elkaar vormt het sociale hart van onze samenleving.

We moeten voorkomen dat vrijwilligers te veel in 

een bureaucratisch systeem worden geperst, waarin 

regels belangrijker zijn dan functionaliteit. Vrijwilligers 

enthousiast maken en houden is de grote opgave voor 

de komende jaren. Het wegnemen van knelpunten 

in wetten en regels draagt bij aan de versterking en 

ondersteuning van het (lokale) vrijwilligerswerk.’ <

Sjaak van der Tak

burgemeester gemeente Westland

Ambassadeur vrijwillige inzet 2007

Vrijwilligers enthousiast  houden door minder regels

Sjaak van der Tak, burgemeester van Westland, Ambassadeur 

vrijwillige inzet 2007
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NGB neemt aanbevelingen ‘De vallende burgemeester’ ter harte

U zult het gevoel herkennen. Je leeft toe naar een 

nieuwe baan. Je rondt je vorige werk af. Je probeert de 

zaak netjes over te dragen. Je neemt afscheid van een 

periode in je leven en vooral van mensen waar je een 

band mee hebt opgebouwd. Een tijd van clichés die 

plotseling allemaal waar blijken te zijn.

Het is zo’n periode dat je even overal en nergens bij 

hoort. Maar dat gevoel is snel voorbij als je op je 

nieuwe plek arriveert. Veel warme woorden. Een kamer 

vol bloemen van interne en externe contacten die zich 

verheugen op de samenwerking.

Heel even is er een leeg bureau. Maar al snel is er een 

agenda met vaak onbegrijpelijke namen en afdelingen 

die kennelijk een beeld geven van je nieuwe verant-

woordelijkheden.

Ik lees vaak het woord reorganisatie want het depar-

tement en het directoraat-generaal gaan flink op de 

schop om de prioriteiten van het kabinet en vooral 

onze bewindsvrouwen uit te voeren. Daarbij moeten 

we een stevige taakstelling realiseren. Het moet goed 

en waar nodig beter met een efficiëntere inzet van 

onze mensen.

Op mijn eerste dag kon ik meteen aanschuiven bij 

een themabijeenkomst van Guusje ter Horst met de 

commissarissen van de koningin en Ronald Bandell en 

Michel Marijnen namens uw bestuur. Daar werd veel 

besproken dat met het burgemeesterschap te maken 

heeft. Wat me in ieder geval opviel, is dat er veel geza-

menlijke inzet is om te investeren in kwaliteit en suc-

cesvol functioneren. 

Er is veel te doen. Ik verheug me er op met u samen te 

werken.

Andrée van Es

directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties

Nieuw

DGBK      

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters 

doet in 2008 een vervolgstudie naar De toekomst 

van het ambt. In 2003-2004 deed de Erasmus 

Universiteit in opdracht van het NGB een verken-

nend onderzoek naar ontwikkelingen in en rond 

de burgemeestersfunctie. Nu het dossier gekozen 

burgemeester gesloten is, wil het NGB tot een actu-

alisering van de studie komen. In dat kader wil het 

NGB een studiegroep van burgemeesters vormen die 

in 2008 met wetenschappelijke begeleiding aan het 

vervolg op De toekomst van het ambt gaat werken.

Heeft u belangstelling om in de studiegroep te parti-

ciperen? Meld u dan aan via info@burgemeester.nl. 

Burgemeesters gezocht

Andrée van Es, nieuwe directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties
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Als burgemeester van een aantal dorpen mag ik maar 

liefst vier keer Sinterklaas ontvangen. En wel zodanig 

verdeeld over het weekend dat de burgemeester over-

al bij aanwezig kan zijn. Men neemt voor zoiets geen 

genoegen met een loco-burgemeester. De loco is toch 

een soort hulpklaas: beter dan niets maar hij haalt het 

niet bij de echte. Een echte Sint wordt ingehaald door 

een echte burgemeester. 

Ze maken er altijd een hoop werk van. Het 

Oranjecomité, voor deze gelegenheid omgedoopt 

tot Sinterklaascomité, wil er altijd iets bijzonders 

van maken. En dus werd de kinderen in het ene dorp 

verteld dat Sint zijn paard Amerigo was kwijtgeraakt. 

Vandaar dat ie met de bakfiets aankwam. In het 

tweede dorp was Sint diep bedroefd, want boeven in 

streepjespak (ze leken een beetje op de burgemees-

ter) hadden alle cadeautjes voor de kinderen gestolen. 

Een dorp verder was de kokpiet het recept van de 

pepernoten vergeten, ging op de bonnefooi bakken 

en alle Pieten werden vervolgens ziek. De plaatselijke 

bakker kwam tot grote vreugde van de kinderen het 

juiste recept aanreiken. In het vierde dorp waren de 

Pieten gezakt voor het diploma dakklimmen, omdat 

ze alleen nog maar wilden jumpen. Kinderen moesten 

de cadeautjes bij hun ouders ophalen. In alle dorpen 

waren valse moeders die hun kinderen die onzin wil-

den doen geloven.

Kennelijk moet de aankomst van de Sint telkens 

anders, origineler. Ik ben het daar niet mee eens. Een 

kind heeft al zo weinig zekerheden. Fiets kapot, knuf-

fel kwijt, ouders in scheiding en dan gaat Sinterklaas 

ook nog een potje moeilijk doen. Het zou opgenomen 

moeten worden in de Universele Verklaring van de 

Rechten van het Kind: “Sinterklaas komt op zaterdag-

middag aan te 15.00 uur. Hij heeft zijn paard bij zich, 

allerlei leuke Pieten en cadeautjes voor alle kinderen. 

En verder geen gedoe.” Het enige wat de Sint hoeft 

te doen: aankomen. En als volwassenen zo graag iets 

leuks willen bedenken, dan bewaren ze dat maar voor 

hun eigen feestjes.    

Paul Wilbers,

burgemeester van Ubbergen

duo column

Sint

- De Balkenende-norm is omstreden en leidt tot 

persoonlijke beschadiging van bestuurders. 

- De sector onderwijs en wetenschappen kampt met 

een groot integriteitrisico. 

- Kritisch-vrijmoedige medewerkers behoeden 

topbestuurders voor misstappen.

Dit zijn enkele opvallende conclusies uit het boek 

Dilemma’s aan de top. Voor dit boek spraken de auteurs 

met tien topmensen uit de publieke en semi-publieke 

sector. De gesprekken leiden tot nieuwe perspectieven op 

het integriteitbeleid in Nederland, die de kracht van het 

openbaar bestuur versterken. 

Dilemma’s aan de top is een spiegel voor bestuurders, 

parlementariërs, raads- en statenleden en ambtenaren.

Dilemma’s aan de top

ISBN: 978  90  12  12264  1

Prijs: € 18,20

Ga voor meer informatie en 
om te bestellen naar 
www.sdu.nl/publiccontrolling.

Ook via de boekhandel verkrijgbaar. 

Aan dit boek 
werkten mee:

Hans Alders 

Elco Brinkman 

Ludo van Halderen 

Ralph Pans 

Bram Peper 

Peter Tange 

Jenny Thunnissen 

Cees Veerman 

Ankie Verlaan 

Mariëtte van Wieringen

Topmensen in de publieke en semi-publieke sector over integriteit

Cahiers Integriteit
Dilemma’s aan de top maakt deel uit van de serie Cahiers Integriteit.
De serie behandelt ethische vraagstukken om daarmee de cultuur 
van morele leerprocessen in de organisatie te bevorderen.

(advertentie)
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thema  radicalisering

                    ‘De dreiging van  extreem-rechts 
wordt onderschat’

Dr. Jaap van Donselaar over radicalisering ter rechterzijde

Dr. Jaap van Donselaar, als extreem-rechtsdeskundige verbonden aan de Anne Frank Stichting en de 

Universiteit Leiden en auteur van de jaarlijkse ‘Monitor Racisme & Extremisme’ begrijpt niet waarom het 

hoofd van de AIVD op het jaarcongres van de NGB met droge ogen kon betogen dat extreem-rechts in 

Nederland geen bedreiging vormt voor de democratische rechtsorde. ‘Het aandeel van extreem-rechts in 

racistisch geweld neemt toe.’

‘De politieke betekenis van rechts-extre-
mistische politieke partijen, zoals de 
Nederlandse Volks-Unie en Nieuw Rechts, 

is nihil, maar het rechtse radicalisme dat zich op 
straat en op scholen manifesteert neemt toe. De 
mini-rassenrelletjes waarbij diffuse jongerengroepen 
zijn betrokken, zijn een wekelijkse aangelegenheid 
geworden. Er zijn groepen bij waarbij een redelijk 
ideologisch besef aanwezig is en er zijn groepen die 
vegeteren op oneliners en symboliek. Daarnaast heb 
je ook echt doorgeradicaliseerde extreem-rechts groe-
pen, neo-nazi’s. Die zijn zeer antisemitisch, hebben 
een hang naar geweld en een rechtvaardigingside-
ologie voor hun gedrag: de samenleving is verziekt, 
de machthebbers deugen niet, wat wij doen is een 
gerechtvaardigde strijd tegen vreemde overheersing. 
Het extremistische gehalte van die groepen verschilt 
dus nogal. Maar het aantal jongeren dat ideologischer 

is geworden, dat richting nationaalsocialisme gaat, 
is er de laatste jaren zeker niet minder op geworden. 
Niemand weet precies hoe groot de kern daarvan is. 
Ik schat dat het om een groep van tussen de 150 en 
250 jongeren gaat.

Wapenbezit

De afgelopen jaren zijn er diverse incidenten geweest 

die aangeven dat extreem-rechts zeker niet ongevaarlijk 

is. De bekendste is een wapenvondst in Spijkenisse, 

waar behalve wapens ook explosieven zijn gevonden. 

Met de wapens, zo bleek tijdens het proces, is gescho-

ten op de Maasvlakte. Er is echter geen concreet plan 

gevonden om ergens een aanslag te plegen. Wel gaat er 

in die kringen een hardnekkig gerucht dat er ook plan-

nen waren om een raketwerper met granaten aan te 

schaffen. Aangetoond is dat er een lijntje was met het 

leger, waar die zaken illegaal van betrokken werden. 

We weten in ieder geval dat er in extreem-rechtse krin-

gen nogal wat wapens omgaan. Vorig jaar werden er in 

België drie vrachtwagens vol met wapens gevonden. 

Behalve Belgen met extreem-rechtse denkbeelden 

waren daar ook Nederlanders bij betrokken. In Almere 

is een groep geweest die een aantal ernstige brand-

stichtingen heeft gepleegd. In Uitgeest vond in 2006 

een aanval plaats door een Blood and Honour-groep 

tegen antifascistische demonstranten – ook niet altijd 

lieverdjes trouwens. Het interessante aan die aanval 

was dat het in militievorm plaatsvond en dat er zoda-

nige commando’s werden gegeven dat het niet anders 

kan dan dat dat vooraf geoefend is.

 

Terroristisch discours

Verder zien we op het internet een toename van het 

terroristisch discours. Er zijn volop discussies over het 

 ‘Mini-rassenrelletjes waarbij diffuse 

jongerengroepen zijn betrokken, zijn een 

wekelijkse aangelegenheid geworden’
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                    ‘De dreiging van  extreem-rechts 
wordt onderschat’

ultrarechtse nationalisme in de VS en de Oklahoma-

aanslag op een overheidsgebouw midden jaren negen-

tig. De roemruchte roman de Turner Diaries (1978) 

van William Pierce (pseudoniem Andrew Macdonald), 

waarin deze voormalige leider van de extreem-rechtse 

National Alliance in de VS de droom van een witte wereld 

beschrijft door genocide op alle joden en niet-blanken. 

Dit boek wordt momenteel door rechts-extremisten in het 

Nederlands vertaald. Ook naar aanleiding van de dub-

bele moord door Hans van Themsche op een Belgisch 

wit meisje en haar Afrikaanse nanny in Antwerpen vorig 

jaar zie je terroristisch discours: ‘Ik ben niet tegen alloch-

tonen, maar wie loopt er hier nu eens een overheidsge-

bouw of een politiegebouw binnen met een geweer.’

AIVD

Ik kan niet beoordelen hoe gevaarlijk mensen werke-

lijk zijn. Willem Elsschot dichtte ‘doodslaan deed hij 

niet, want tussen droom en daad staan wetten in de 

weg en praktische bezwaren.’ En zo is het maar net. 

Maar ik hoop wel dat de mensen die het wel kunnen 

en zouden moeten beoordelen hier voldoende aan-

dacht aan schenken. Daar ben ik echter niet gerust 

Dr. Jaap van Donselaar, senior-onderzoeker van de Anne Frank 

Stichting en de Universiteit van Leiden, hier tijdens het najaarscon-

gres van het NGB, dat op 4 oktober jl. in Dordrecht plaatsvond 
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op. Ik begrijp niet dat tegen de achtergrond die ik nu 

schets het hoofd van de AIVD op het jaarcongres van 

het Nederlands Genootschap van Burgemeesters zei 

extreem-rechts geen bedreiging van de democrati-

sche rechtsorde te vinden. Al die vage groepen die op 

lokaal niveau opereren kunnen in een spoor komen dat 

gewelddadiger en ideologischer geladen is dan nu, we 

hebben doorradicaliserende groepen die geweld pro-

pageren en goedkeuren en zo’n voorval in Spijkenisse 

laat zien dat het misschien al erger is gesteld met 

de geweldsdreiging. Ik begrijp echt niets van die 

relativerende houding van de AIVD. Als de Nationaal 

Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) het over het 

‘substantiële’ niveau van dreiging heeft moeten wij 

maar aannemen dat dat klopt. Ik denk dat, gezien de 

houding van de AIVD, de rechts-extremistische drei-

ging daarin helemaal niet verdisconteerd wordt.

Een educated guess die de houding van de AIVD ver-

klaart, is dat we extreem-rechts al veel langer kennen 

dan de huidige moslimextremisten. We weten een 

beetje wat we aan ze hebben. Over de toenmalige 

reacties op de entree van Hans Janmaat in 1982 in 

de Tweede Kamer zeggen we nu dat die overtrokken 

waren. Maar dat weten we nú. Een bekend en een 

onbekend gevaar, misschien zit daar het verschil. 

Ook is het zo dat extreem-rechtse jongeren gewone 

Hollandse namen hebben, die het ons moeilijk maken 

om ze te koppelen aan het ultieme kwaad van het 

nationaal-socialisme. Het etiket nazi past niet op die 

rakkers die allerlei vervelende dingen doen. Terwijl het 

beeld van de moslimextremisten bepaald wordt door 

de Hofstadgroep en de moord op Theo van Gogh. Maar 

het zou best wel eens zo kunnen zijn dat jonge mos-

lims erg veel op onze Lonsdalers lijken. Ze zijn beide 

heel jong, de ideologie van waaruit ze handelen – mits 

aanwezig – zit nog niet heel diep, maar ze zijn wel aan 

het zoeken naar hun identiteit en ze kunnen ook heel 

vervelende dingen uithalen.

Gewelddadiger profiel

Het aandeel van extreem-rechts in racistisch geweld 

is het afgelopen jaar toegenomen. Extreem-rechts 

krijgt dus een gewelddadiger profiel. Wat we met die 

kennis moeten is in ieder geval ervoor zorgen dat we 

een goede informatiepositie hebben, dat we weten 

waarover en over wie we het hebben. Maar dat is mak-

kelijker gezegd dan gedaan, want als je het niet zo 

‘Zo’n voorval in Spijkenisse laat zien dat 

het misschien al erger is gesteld met de 

geweldsdreiging’

thema  radicalisering

De politie beëindigde op 22 september jl. in Amsterdam een demonstratie van de Nationalistische 

Volks Beweging (NVB), nadat meteen bij het begin gevechten waren uitgebroken
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belangrijk vindt, maak je ook als politie niet de capa-

citeit vrij om je informatiepositie op orde te krijgen. 

Op heel veel plaatsen zie ik dat de politie worstelt met 

die capaciteit, omdat het een van de vele problemen 

is. Er zijn korpsen die er wel veel capaciteit in steken 

en korpsen die dat niet doen. Soms zie je dat dezelfde 

potentiële gevaren op twee plekken in het land heel 

verschillend worden ingeschat. De relativerende hou-

ding van de AIVD helpt ook ten aanzien hiervan niet 

mee om het hoger op de agenda te krijgen. Natuurlijk 

moeten tijd en geld die in het verbeteren van de infor-

matie over extreem-rechts in Nederland worden gesto-

ken, proportioneel zijn. Maar wil je een succesvol 

deradicaliseringsbeleid gaan voeren, is dat essentieel. 

Als je in een stad een groep van twintig jongens hebt 

die er op het eerste gezicht behoorlijk hetzelfde uit-

zien – kaalgeschoren, dezelfde outfit – moet je weten 

wie de kern vormen, wat ze hebben gedaan, wie er in 

de schil om die kern heen zitten en hoe hun privéleven 

eruit ziet.

Deradicalisering

Momenteel staan we in Eindhoven en Winschoten aan 

de vooravond van een dergelijk deradicaliseringsbe-

leid, dat wordt uitgevoerd door FORUM, het landelijk 

expertisecentrum voor multiculturele ontwikkeling. 

Wij, monitoronderzoekers, zitten erbij om te kijken hoe 

het gaat. Deradicaliseren van jongeren is razend moei-

lijk. Je moet namelijk twee tegengestelde dingen doen. 

De kernleden van een groep, die moet je hinderlijk 

volgen, stalken. Die moet je continu laten merken dat 

je weet wie ze zijn en wat ze doen. Die geef je bij wijze 

van spreken een bon als ze schuin de straat overste-

ken. Dit gebeurt al op diverse plaatsen en hier en daar 

zijn er verbluffende resultaten geboekt; is het aantal 

incidenten sterk teruggelopen. Maar als je een derge-

lijke persoonsgerichte aanpak loslaat op meelopers, 

is de kans levensgroot dat je ze precies de verkeerde 

kant uitstuurt. Hen moet je sociaal insluiten en een 

ander perspectief bieden. In Eindhoven en Winschoten 

gaan ze daarmee binnenkort beginnen; ik kan over de 

aanpak nog niets zeggen, behalve dat we natuurlijk erg 

benieuwd zijn hoe het zal gaan. Maar in zijn algemeen-

heid zie je bij geradicaliseerden dat ze in een positie 

terechtkomen die ze vooraf niet hebben voorzien. Een 

positie waaraan veel nadelen kunnen kleven, bijvoor-

beeld dat ze door mensen uit hun voormalige sociale 

omgeving met de nek worden aangekeken of dat oude 

vrienden en familie het contact met ze verbreken. Vaak 

is de geradicaliseerde groep het enige wat ze nog in 

hun leven hebben. Willen ze daar lid van blijven dan 

moeten ze bij die groep ook voldoende ‘baat’ hebben. 

Vaak is dat niet het geval. Maar dan: de weg terug is 

heel moeilijk, omdat ze met de nek worden aangeke-

ken door hun oude vrienden en kennissen. Als ze straf-

rechtelijk veroordeeld zijn, is het lastig om een baan te 

vinden en soms speelt er ook nog een verslavingspro-

bleem. Meestal drank. De kunst is om het isolement 

waarin deze jongeren terecht zijn gekomen te door-

breken. Terwijl je de kern van dergelijke groepen juist 

probeert te isoleren door de repressie op te voeren, 

ga je de mensen die in de schillen daar omheen zitten 

de-isoleren.

In Duitsland, waar men al langer ervaring heeft met het 

deradicaliseren van jongeren, zie je dat als er contact 

is men in kleine stappen – die heel precies worden 

benoemd en vastgelegd in rechten- en plichtencon-

tractjes – de jongeren los probeert te maken van de 

groep. Afspraken over veiligheid bijvoorbeeld, want als 

iemand uit de groep gehaald wordt, wordt dat door die 

groep vaak niet in dank afgenomen; bovendien staan 

degenen die eruit stappen nu alleen tegenover hun 

vroegere vijanden, mensen van allochtone origine of 

politieke tegenstanders. Daar moeten dus dingen voor 

geregeld worden, om te voorkomen dat iemand weer 

veiligheid bij de radicale groep zoekt. Ook gaat het 

vaak over simpele dingen als een geregeld leven leren 

leiden en het afkicken van een verslaving.

Waar ze met de experimenten in Eindhoven en 

Winschoten zeker tegenaan zullen lopen is dat er al 

allerlei staand beleid is; dingen die al lopen op het 

terrein van jeugdwerk en de veiligheid op scholen. De 

kunst is om daarbij aan te sluiten. Uit de allereerste 

deradicaliseringsexperimenten – in Noorwegen – kwam 

een open deur tevoorschijn, namelijk dat instellingen 

met elkaar moeten communiceren. Het is een cliché, 

maar daarom niet minder waar. Ik denk dat als maat-

schappelijke instellingen, scholen, politie, gemeenten 

informeel informatie over extreem-rechts uitwisselen, 

er al heel veel gewonnen is.’ < 

Peter van Noppen

‘Ik begrijp echt niets van die relativerende 

houding van de AIVD’
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Een gevoel van onwerkelijkheid bekruipt je. 

Onwezenlijk – het leeft niet echt, het swingt 

niet. Niet op het prachtige land, niet in de mooie 

steden. We vragen ernaar. In Wismar, in Schwerin, in 

Quedlinburg. Bezienswaardig, een schat aan historie, 

– leeg toch, verstild. Ze hebben alledrie duizenden 

inwoners verloren. De jeugd trekt weg – geen werk. 

Bijna een derde van de bevolking verliet Wismar. De 

kleine stad worstelt in dubbele zin met de restauratie 

van het verleden.

In Quedlinburg, dichtbij Magdeburg, een toeristische 

parel met wallen (14e eeuw), Slotberg en Slot (16e 

eeuw) en een handvol oude kerken, drinken we een 

kopje koffie. Zo goed als de enigen zijn we. Tijd voor 

een praatje met de vriendelijke vrouw die ons ook de 

‘Kuchen’ brengt. Hoe het gaat, vragen we haar, hoewel 

we dat in een vreemde én weldadige stilte eigenlijk 

wel bevroeden. ‘Wir haben unseren Oberbürgermeister 

verloren’, antwoordt ze, gelaten, aan de rand van iets 

dat op verdriet lijkt. ‘We hadden zo’n 37.000 inwoners, 

we zijn nu onder de 30.000 gezakt. En dan ben je hem 

kwijt. Dat is de grens.’

Dus toch een grens, een andere. Mag een 

Bürgermeister nu zo veel minder? Is hij niet even direct 

gekozen, professioneel, voltijds en precies zo raads-

voorzitter en -lid als de verlorene? Ja, dat is hij. Heeft 

hij dan niet de algemene leiding over het stadsbestuur, 

de ‘Verwaltung’, en het recht zijn ambtelijke waarne-

mer de raad ter benoeming voor te dragen? Ja, dat 

heeft hij.

Zijn positie als voorbereider en uitvoerder van 

(raads)besluiten is even sterk en centraal, hoewel de 

‘Kreis’, gewest, district, gemeenten van die omvang 

nogal wat bevoegdheden uit handen neemt. ‘Kreisfrei’ 

is zo’n gemeente in Saksen niet meer.

Of die aardige vrouw – heel blij dat zij op haar leeftijd 

nog een baan had – zich dat allemaal bewust was, is 

de vraag. Het doet er ook niet toe. Ze was wat treurig 

om het overschrijden van een ondergrens, om het ver-

dwijnen van de slagroom op het burgemeestersgebak, 

om de verloren glans die via een Oberbürgermeister 

licht op alle burgers legt. Ze ervoer het welbevinden 

van haar stad in de positie van de burgemeester. Dat 

vonden we toen, nog ruim voor het referendum in 

Utrecht en de week van de democratie, opmerkelijk en 

treffend. <
Eppo van Veldhuizen,

oud-burgemeester van Oss 

Oberbürgermeister
Even onder Lübeck rijden we de nieuwe Bondslanden in. Grens, muur, barrière – ze zijn weg, maar het 

andere, oude land is er nog. Niet, omdat er hier en daar nog een onvervalst, afschuwelijk slecht stukje DDR-

wegdek ligt. Ook niet, omdat er op het land nog wat oude huurkazernes staan, eens woonplaats voor de 

arbeidersgezinnen van collectieve landbouwbedrijven. Het is de stilte, de lege ruimte.

Quedlinburg in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt 
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Het meest 

bekend zijn 

natuurlijk de 

Lochemcon-

ferenties, die 

het NGB al 

ruim dertig  

jaar verzorgt. 

Deze zijn 

nu onderge-

bracht in het 

onderdeel 

Verkenningen 

van het oplei-

dingenpro-

gramma, waar 

ook De actuele tafel en de Blikopeners deel van uitma-

ken. De blikopeners zijn nieuwe eendaagse workshops 

waarin prof. Wim van Dinten op onorthodoxe wijze 

ingaat op de betekenis van hedendaagse trends op 

de lokale overheid en de rol en positie van de burge-

meester daarin. Voor de startende burgemeesters is er 

een nieuwe driedaagse cursus De burgemeester crisis-

competent, waarin de deelnemers zicht krijgen op hun 

eigen vaardigheden in crisissituaties. Hoewel primair 

bedoeld voor startende burgemeesters staat de cursus 

ook open voor meer ervaren burgemeesters.

Voor de alledaagse praktijk

De opleidingengids kent een achttal opleidingen 

‘Voor de alledaagse praktijk’. Nieuw daarin is onder 

andere een cursus Engels voor bestuurders, waarin 

burgemeesters hun Engels voor bestuurlijke over-

legsituaties kunnen versterken. In de workshop 

Emotiesamenleving leren de deelnemers grip te krijgen 

op collectieve stress die kan ontstaan na gevoelige 

gebeurtenissen en in Lobbyen in Den Haag maken de 

burgemeesters kennis met methoden om succesvol 

zaken te doen met andere overheden.  

Leiderschap verinnerlijken

Onder de titel Leiderschap verinnerlijken is er een 

zestal opleidingen, waarin de burgemeesters hun com-

petenties kunnen verdiepen. In Effectief besturen gaat 

het over het hanteren van diverse stijlen van beïnvloe-

den, gekoppeld aan de persoonlijke bestuursprofielen 

van de deelnemers. In de training Procesmanagement 

en netwerkregie komen management van en gedrags-

normen in bestuurlijke processen aan de orde. Ook is 

er aandacht voor management van politiek-ambtelijke 

verhoudingen en de vormgeving van de relatie bur-

gemeester – gemeenteraad. Nieuw is ook Symboliek 

in communicatie, waarin men bewust wordt gemaakt 

van de betekenis van symbolen in de communicatie. 

Laatste nieuwe cursus van Leiderschap verinnerlijken 

is Strategisch denken en doen, waarin u leert uw doe-

len te bereiken in complexe bestuurlijke constellaties.

Top-programma’s

Als ‘kroon’ op het opleidingenaanbod zijn er vier inten-

sieve leergangen ‘op niveau’. Nieuw daarin is een Clinic 

moderne leiderschapsprofielen waarin prof. Van Dinten 

een verdieping op de Blikopeners geeft. En tenslotte 

is er de opleiding Meesterschap in burgemeesterschap 

met veel aandacht voor de persoonlijke drijfveren en 

innerlijke kracht waarmee burgemeesters inhoud aan 

hun functie geven.

Inschrijving

De burgemeesters hebben tot 4 januari 2008 de tijd 

om zich in te schrijven voor de opleidingen. Voor het 

eerst kan dat ook langs digitale weg via www.burge-

meesters.nl. Daar hebben de burgemeesters ook de 

mogelijkheid om – op hun persoonlijke en beveiligde 

pagina – een competentietest te doen. Met de test 

kunt u de opleidingen nog beter laten aansluiten op 

uw persoonlijke ontwikkeling. <

Professionaliseringsfonds burgemeesters

Nieuwe parels in het opleidingenprogramma 2008
Begin december belandde de opleidingengids voor burgemeesters 2008 weer op de spreekwoordelijke 

deurmat van de burgemeesters. De gids bevat zo’n dertig cursussen en trainingen, variërend van een dag-

deel tot een leergang van twaalf dagen. De helft van de opleidingen is ‘wegens succes geprolongeerd’.  

De andere helft betreft nieuwe opleidingen. Hieronder een kort overzicht van het nieuwe aanbod.
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Het actieprogramma ‘Veilige publieke taak’ moet 

ertoe leiden dat de publieke taak op een veilige 

en respectvolle wijze kan worden uitgevoerd. 

In dat kader is het volgens het kabinet van belang dat 

de burger een beter begrip krijgt voor de rol die werk-

nemers met een publieke taak in onze maatschappij 

vervullen. Daarnaast is het actieprogramma erop gericht 

om bedreigingen meer bespreekbaar te maken en hel-

derheid te geven wat kan worden gedaan aan verbale 

en fysieke bedreigingen. Tot slot is afgesproken dat de 

politie en het Openbaar Ministerie adequaat en overal 

op dezelfde manier optreden tegen geweld. De Officieren 

van Justitie eisen nu al bij geweld tegen mensen die 

werken voor het publiek een twee keer zo hoge straf als 

gewoonlijk. 

Dit alles moet leiden tot een vermindering van het aantal 

voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers 

met een publieke taak met 15% ten opzichte van de nul-

meting in 2006. Hiermee draagt het programma bij aan 

de algemenere doelstelling van het kabinet om tot een 

reductie van geweldsdelicten met 19% te komen. 

Agressie burgemeesters

De agressie tegen overheidspersoneel lijkt inmiddels een 

universeel verschijnsel te zijn geworden. Van baliemede-

werkers tot ambulancepersoneel, alle beroepsgroepen 

hebben in de afgelopen jaren helaas met agressie te 

maken gehad. De eigen beroepsgroep van burgemees-

ters is daarop geen uitzondering. In de in september 

verschenen studie ‘Ongewenst bedrag besproken’ 

concluderen de onderzoekers dat jaarlijks ongeveer 

60% van de burgemeesters wordt geconfronteerd met 

verschillende vormen van geweld: verbaal geweld voert 

daarbij de boventoon (53%), maar ook fysiek geweld en 

intimidatie komen voor. De cijfers zijn in lijn met een eer-

der onderzoek van CNV Publieke Taak uit 2004, waarin 

overigens ook werd geconcludeerd dat burgemeesters 

(57 procent van de respondenten) meer met agressie 

hebben te maken dan wethouders (47 procent).

Wanneer de percentages met bedreigde burgemees-

ters worden beschouwd, kan de indruk ontstaan dat 

bedreigingen in zekere zin een beroepsrisico zijn. Hoge 

bomen vangen veel wind. De kans op conflicterende 

belangen en frustraties is blijkbaar inherent aan het 

snijvlak tussen overheid en burger, een snijvlak waar de 

burgemeester zich zo nadrukkelijk op begeeft. De erva-

ring leert dat mensen die denken dat de burgemeester 

de zaken oplost die in de contacten met ambtenaren zijn 

misgegaan, hun scheve verwachtingspatronen eenvou-

dig kunnen omzetten in bedreigingen. In haar toespraak 

op het jaarcongres van het Genootschap stond minister 

Ter Horst zelf stil bij haar periode als burgemeester in 

Nijmegen. Zij riep de burgemeesters op om bedreigingen 

niet als een beroepsrisico te zien, maar snel aan de bel 

te trekken wanneer de bedreigingen uit de hand begin-

nen te lopen. ‘Helaas heb ik zelf ook als burgemeester 

ervaring met bedreigingen, maar gelukkig ging het bij 

mij niet verder dan eieren tegen de ruit, een verfbom 

tegen mijn huis en een brief met een kogel, naast allerlei 

verbale verwensingen. Het kan verder gaan, zo weten wij 

inmiddels. Ik zou zeggen: laat niet over u lopen.’

Horecavergunning

Een van de burgemeesters die recent met bedreigingen 

werd geconfronteerd is Jack Asselbergs, burgemeester in 

Schouwen-Duivenland. In een open brief aan de bewo-

ners van zijn gemeente blikte hij in oktober terug op 

Actieprogramma Veilige publieke taak

Onder het mom ‘geweld eindigt waar respect begint’ geeft het kabinet een stevige impuls aan de aanpak van 

agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Met het onlangs gestarte actieprogramma 

‘Veilige publieke taak’ maakt de overheid korte metten met agressie en geweld tegen ambtenaren in functie.

Het is om veiligheidsredenen 

belangrijk om geen uitspraken te doen 

over beveiliging

 

Ook burgemeesters worden  bedreigd
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een roerige periode. ‘Op de late avond van 6 augustus 

ben ik bij mijn woning ernstig bedreigd. Totaal verrast 

kon ik nog net op tijd de voordeur bereiken waarna ik 

minutenlang werd bestookt met zwaar verbaal geweld, 

gepaard gaande met herhaalde doodsbedreigingen. 

Het incident was de opmaat naar een verdere escalatie, 

die er uiteindelijk toe leidde dat ik persoonsbeveiliging 

heb gekregen en enige tijd op een beveiligd schuiladres 

ben ondergebracht.’ De bedreigingen waren volgens 

Asselbergs niet persoonlijk, maar hingen samen met de 

functie van zijn burgemeesterschap. ‘Van groot belang is 

dat dit incident mij heeft getroffen in verband met de uit-

oefening van mijn functie. Het staat in verband met een 

drank- en horeca-, annex horeca-exploitatievergunning, 

die eerder door het college van B en W, respectievelijk 

door de burgemeester, was geweigerd na toepassing van 

een BIBOB-procedure.’ 

Collegiale ondersteuning

Toen het NGB via de berichtgeving in de Provinciaal 

Zeeuwse Courant van de bedreigingen van Jack Assel-

bergs vernam, heeft het direct aangeboden om hem in 

contact te brengen met een collega-burgemeester die 

eerder in een vergelijkbare situatie had gezeten. ‘Het 

incident was niet alleen voor mijzelf ingrijpend, maar 

heeft uiteraard ook in ons privé-leven diepe indruk 

gemaakt. Het aanbod van het Genootschap om met 

een collega te praten was op dat moment bijzonder 

waardevol. Het is goed om te ervaren dat je in dergelij-

ke situaties niet alleen staat en je ook eens van 

gedachten kunt wisselen met collega’s die het eerder 

van nabij hebben meegemaakt.’

Eenheid Bewaken en Beveiligen 

Als onderdeel van de ondersteuning die het NGB 

sinds kort bij crises biedt, zijn speciaal voor de groep 

van bedreigde burgemeesters werkafspraken met de 

Eenheid Bewaken en Beveiligen (EBB) gemaakt. De 

EBB is een onderdeel van de Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding (NCTb), die de landelijke 

coördinatie heeft over bewakings- en beveiligings-

programma’s. Wanneer voor een bedreigd persoon 

beveiligingsmaatregelen moeten worden getroffen, 

maakt de burgemeester normaliter deel uit van het 

overleg dat hierover besluit. Maar als een burge-

meester zelf wordt bedreigd, besluit de NCTb over 

de te treffen beveiligingsmaatregelen. Dit om te 

voorkomen dat een burgemeester betrokken raakt bij 

besluitvorming over zijn of haar eigen maatregelen. 

Het is om veiligheidsredenen belangrijk om geen uit-

spraken te doen over beveiliging. Daarom is het vaak 

niet publiekelijk bekend wanneer burgemeesters 

worden beveiligd. Wanneer mensen persoonbevei-

liging krijgen, voert de EBB op diverse momenten 

gesprekken met hen. EBB en NGB hebben daarom 

afgesproken dat de EBB in de toekomst burgemees-

ters die te maken krijgen met persoonsbeveiliging, er 

op zullen wijzen dat het Genootschap hen in contact 

kan brengen met een burgemeester die eerder een 

vergelijkbare situatie heeft meegemaakt. Uiteraard 

geldt dit ook voor de gezinsleden, omdat de erva-

ring leert dat ook de impact op de privé-situatie niet 

moet worden onderschat. Indien gewenst, kan de 

EBB ook verwijzen naar verdere professionele onder-

steuning. <

‘Het aanbod van het Genootschap om met 

een collega te praten was op dat moment 

bijzonder waardevol’

Ook burgemeesters worden  bedreigd

Burgemeester Annie Brouwer, omringd door veiligheidsmensen nadat zij een wijkcentrum in 

Ondiep bezocht op de dag nadat in deze wijk onlusten waren
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De meest omvangrijke eis is de screeningsver-

plichting. Gemeenten moeten al hun regelge-

ving die verbindende voorschriften bevat, en 

die betrekking heeft op het vrije verkeer van diensten 

en het vestigen van dienstverleners, beoordelen op 

de verenigbaarheid met de Dienstenrichtlijn. Dit geldt 

zowel voor verordeningen en beleidsregels als ook 

voor vergunningstelsels. Is het bijvoorbeeld nog steeds 

geoorloofd om een vergunningsvereiste te hanteren 

ten aanzien van een commerciële Duitse huisschilder? 

Tijdelijke dienstverlening

De voorwaarden die de richtlijn stelt als het gaat 

om het hanteren van eisen ten aanzien van tijdelijke 

dienstverlening zijn strenger dan de voorwaarden 

die gesteld kunnen worden in het kader van de ves-

tiging van een dienstverlener. Eisen voor tijdelijke 

dienstverlening mogen namelijk enkel in het belang 

van de openbare orde, de openbare veiligheid, de 

volksgezondheid of de bescherming van het milieu 

worden gesteld. Dit in tegenstelling tot de dwingende 

redenen van algemeen belang1 die door de lidstaat in 

het kader van het stellen van een eis ten aanzien van 

een buitenlandse dienstverlener die zich in Nederland 

vestigt, ingeroepen kunnen worden. Daarnaast moeten 

de eisen non-discriminatoir (niet direct of indirect dis-

criminerend ten opzichte van buitenlandse dienstver-

leners) zijn en niet verder gaan dan noodzakelijk (pro-

portioneel) is. In de meeste Nederlandse regelgeving 

wordt echter geen duidelijk onderscheid tussen tijde-

lijke dienstverlening en vestiging gemaakt, waardoor 

vaak aan beide regimes getoetst moet worden. 

Silencio positivo

Naast de toetsing of een vergunningstelsel als zoda-

nig voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, moet 

ook nagegaan worden in hoeverre de inhoudelijke 

en procedurele bepalingen die bij vergunningen wor-

den gehanteerd, overeenkomen met de eisen die de 

Dienstenrichtlijn daaraan stelt. In dit kader is met name 

de eis die de richtlijn stelt ten aanzien van de termijn 

voor de afhandeling van een aanvraag van belang. 

Ingevolge de richtlijn moeten de vergunningsprocedures 

en -formaliteiten de aanvragers de garantie bieden dat 

hun aanvraag zo snel mogelijk en in elk geval binnen 

een redelijke termijn wordt behandeld. Indien gerecht-

vaardigd door de complexiteit van het onderwerp, mag 

de termijn éénmaal, met redenen omkleed vóór het 

verstrijken van de oorspronkelijke termijn, voor een 

beperkte duur worden verlengd. Blijft een antwoord bin-

nen de vastgestelde termijn uit, dan wordt een vergun-

ning geacht te zijn verleend (silencio positivo).

Het huidige Nederlandse rechtstelsel kent een derge-

lijke algemene regeling niet. De gevolgen voor decen-

trale overheden zijn afhankelijk van de wijze waarop de 

nationale wetgever deze bepaling zal implementeren 

(bijvoorbeeld door middel van een aanpassing van de 

Algemene wet bestuursrecht of door middel sectorale 

wetten die vergunningstelsels bevatten). Wanneer 

hierover meer bekend is, bericht Europa decentraal 

daarover. Van de gehele screeningsoperatie moeten 

gemeenten een verslag overleggen aan het Rijk.

Welke ondersteuning kunnen gemeenten bij het scree-

ningsproces verwachten? De VNG helpt de gemeen-

ten onder meer door in het kader van het project 

‘Vereenvoudiging vergunningen en administratieve 

lastenverlichting’ niet alleen alle modelverordenin-

gen te controleren op overbodige bepalingen, maar 

ook vanuit perspectief van de Dienstenrichtlijn door 

te lichten. Als de aanpassing van de verordeningen 

volgens plan verloopt, voldoen in de loop van 2008 

zo alle modelverordeningen aan de eisen van de 

Dienstenrichtlijn. Als gemeenten deze modelverorde-

ningen overnemen, dan hoeven zij die niet meer te 

screenen. Op die onderdelen waar gemeenten afwijken 

van de modelverordening of autonome regelgeving 

Gemeenten krijgen net als provincies en waterschappen in 2007, 2008 en 2009 te maken met de uitvoe-

ring van de Dienstenrichtlijn. Deze Europese richtlijn heeft tot doel in 2010 vrij verkeer van diensten bin-

nen de Europese Unie te verwezenlijken. Nog bestaande belemmeringen moeten opgeheven worden. De 

Dienstenrichtlijn stelt hiervoor een aantal concrete eisen waaraan gemeenten voor eind 2009 moeten vol-

doen. Maar wat wordt er precies verwacht? En welke ondersteuning kunt u hierbij verwachten? 

Druk met de Dienstenrichtlijn
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hebben, hebben zij de plicht om zelf na te gaan of hun 

regelgeving en beleidsregels in overeenstemming zijn 

met de Dienstenrichtlijn. Hiervoor worden ondersteu-

nende instrumenten ontwikkeld. Zo verschijnt er begin 

volgend jaar een handreiking die een stappenplan voor 

het screeningsproces bevat en uitleg over de verschil-

lende bepalingen waaraan eisen en vergunningstelsels 

getoetst moeten worden.

Overige verplichtingen

Naast de screeningsverplichting brengt de uitvoering 

van de Dienstenrichtlijn nog een aantal andere ver-

plichtingen voor gemeenten met zich mee. Een daar-

van is de notificatieplicht. Alle nieuwe regelingen en 

vergunningstelsels die betrekking hebben op diensten 

die vallen onder de werking van de richtlijn moeten, 

via het Rijk, bij de Europese Commissie ter beoordeling 

aangemeld worden. 

Ook in het kader van administratieve vereenvoudi-

ging heeft de richtlijn gevolgen voor gemeenten. Een 

hiervan is de inrichting van ‘één loket’ per land waar 

buitenlandse dienstverleners voor de afhandelingen 

van alle administratieve handelingen terecht kunnen. 

Deze moeten bij één loket in Nederland alle nodige 

informatie kunnen inwinnen en formaliteiten kunnen 

afhandelen indien zij (tijdelijke) diensten willen gaan 

verrichten.  

Bovendien verplicht de richtlijn de lidstaten en 

decentrale overheden in het kader van administra-

tieve samenwerking ook tot het elkaar verlenen van 

wederzijdse bijstand en het nemen van maatregelen 

om doeltreffend met elkaar samen te werken bij het 

toezicht op dienstverleners en hun diensten. Het gaat 

daarbij onder andere om het verstrekken van infor-

matie, het uitvoeren van verificaties en het verstrek-

ken van informatie over de betrouwbaarheid van een 

dienstverlener. Concreet komt dit er voor gemeenten 

op neer dat zij op terreinen waarvoor zij zelf verant-

woordelijk zijn en die binnen de reikwijdte van de 

Dienstenrichtlijn vallen, zowel informatie aan andere 

lidstaten over dienstverleners kunnen aanvragen als-

ook omgekeerd zullen moeten verstrekken.

Voortgang implementatieproces

Om decentrale overheden zoveel mogelijk te 

ondersteunen bij het implementatietraject, is de 

interdepartementale Projectgroep Implementatie 

Dienstenrichtlijn (PID) in het leven geroepen. De 

projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de 

ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie. Onder de PID 

valt een themagroep waarin vertegenwoordigers van 

de verschillende koepelorganisaties van decentrale 

overheden deelnemen. <

Emile Perton

1 ‘Dwingende redenen van algemeen belang’ zijn redenen die als 

zodanig zijn erkend in de rechtspraak van het Hof van Justitie, waar-

onder de volgende gronden: openbare orde, openbare veiligheid, 

staatsveiligheid, volksgezondheid, handhaving van het financiële 

evenwicht van het sociale zekerheidsstelsel, bescherming van con-

sumenten, afnemers van diensten en werknemers, eerlijkheid van 

handelstransacties, fraudebestrijding, bescherming van het milieu 

en het stedelijk milieu, diergezondheid, intellectuele eigendom, 

behoud van het nationaal historisch en artistiek erfgoed en doel-

stellingen van het sociaal beleid en cultuurbeleid.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Dienstenrichtlijn? 

Kenniscentrum Europa decentraal is u graag van 

dienst. Kijk op www.europadecentraal voor een uit-

gebreid overzicht van (gratis) producten en diensten 

en de helpdesk. 

VNG, IPO, UvW en het Rijk zijn oprichters en finan-

ciers van het Europa decentraal. Doel van het ken-

niscentrum is de kennis en expertise over Europees 

recht en de juiste toepassing ervan bij de decentrale 

overheden te vergroten. Daarnaast wil het kennis-

centrum het Europa bewustzijn bij gemeenten, pro-

vincies en waterschappen bevorderen. 
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 De verhoging van de kwaliteit is nodig omdat de brandweer optimaal voorbereid moet zijn om risico’s te 

beperken én calamiteiten te voorkomen in een samenleving die steeds complexer wordt. Als het nodig is, 

dient de brandweer er te staan. Hiervoor moet het brandweerpersoneel goed uitgerust zijn én goed met 

elkaar samenwerken. Gericht opleiden en oefenen is daarbij belangrijk.

V ertegenwoordigers van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten, het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 

de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding (NVBR), het Nederlands Instituut 

Fysieke Veiligheid en het Nederlands bureau brand-

weerexamens werken al enige tijd aan de wijziging van 

het huidige Besluit Brandweerpersoneel. Het nieuwe 

besluit zet in op bijscholen en oefenen. Het gaat niet 

langer om vakbekwaam worden maar ook om vakbe-

kwaam blijven, een integraal systeem.

Veranderingen

In het Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel veranderen:

• Het huidige besluit richt zich op rangen. In de praktijk 

echter is er sprake van functies. Het nieuwe besluit 

wordt daarom functiegericht.

• Nu geldt nog voor alle brandweeropleidingen, met 

uitzondering van specialistische functies, dat de 

brandweermedewerker eenmalig wordt opgeleid. Het 

nieuwe besluit zet met name in op bijscholen en oefe-

nen gericht op de functie. Brandweerpersoneel leert 

alleen wat voor het direct uitoefenen van de functie 

nodig is. Aan het begin én tijdens de loopbaan, om 

kennis en vaardigheden op peil te houden. 

• Er worden uniforme eisen opgesteld waaraan brand-

weerpersoneel moet voldoen. Dit betekent een unifor-

me basis voor iedereen. Overigens kan de werkgever 

altijd aanvullende eisen stellen. Aan vrijwilligers wor-

den dezelfde eisen gesteld als aan beroepspersoneel. 

Dit betekent niet dat er extra eisen worden gesteld 

aan vrijwilligers of dat beroeps iets moeten inleveren. 

Door de normen zo goed mogelijk aan te laten sluiten 

bij de functies, wordt recht gedaan aan iedereen. Extra 

(onnodige) belasting, wordt hiermee vermeden.

Operationele en beheersmatige 
functies
Er kunnen twee soorten functies onderscheiden wor-

den: operationele functies en beheersmatige functies. 

Operationele functies zijn functies die direct betrekking 

hebben op de repressieve taken van de brandweer. 

De beheersmatige functies zijn managementfunc-

ties en specialistische functies. Het zijn functies die 

gericht zijn op proactie (het voorkomen van structurele 

oorzaken van onveiligheid), preventie (de risico’s zo 

klein mogelijk houden en de gevolgen van eventuele 

ongevallen beperken), preparatie (de voorbereiding op 

de bestrijding van rampen en crises) en de nazorg (de 

zorg voor slachtoffers).

 Wetgevingsproces

Het functiegerichte opleiden voor officieren is in 

2005 van start gegaan. In de loop van 2008 zullen 

ook de opleidingen voor manschap a en bevelvoer-

der volgen. Om het Besluit Brandweerpersoneel te 

kunnen wijzigen, is wijziging van de Brandweerwet 

1985 nodig. Het voorstel tot de wijziging van de 

Brandweerwet is goedgekeurd in de Tweede Kamer 

en Eerste Kamer. Het conceptbesluit kwaliteit brand-

weerpersoneel is voorgelegd aan de vakbonden. De 

streefdatum voor invoering van het besluit is sep-

tember 2008. <

Asha Khoenkhoen

Van rang naar functie bij de brandweer
Vernieuwd Besluit brandweerpersoneel en wijziging Brandweerwet
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Lochemconferenties 2008

Het vooruitzicht op de Lochemconferenties 

doet de harten van veel burgemeesters 

sneller slaan. Tot 3 december hadden de 

burgemeesters de gelegenheid zich aan 

te melden. Dat resulteerde in maar liefst 

300 (!) inschrijvingen, terwijl de zes confe-

renties in totaal maar aan 210 deelnemers 

plaats kunnen bieden. 

Thema van de conferenties is Veiligheid 

in beweging. Aan de ene kant is er de 

vorming van de veiligheidsregio en de 

dreigende centralisatie van de politie. 

Anderzijds worden er voor tal van pro-

blemen (nieuwe) bevoegdheden naar de 

burgemeester geschoven. Hoe kan de 

burgemeester zich bij deze tegengestelde 

bewegingen staande houden? 

Prof. dr. E. Muller schetst in de conferen-

ties de bestuurlijke ontwikkelingen op 

veiligheidsgebied. Daarnaast is er een 

workshop over het leiderschap van burge-

meesters gegeven over deze ontwikkelin-

gen. Tenslotte gaan de burgemeesters aan 

de slag met hun aanstaande bevoegdheid 

tot uithuisplaatsing van daders van huise-

lijk geweld. In het Burgemeestersblad nr. 

47 (maart 2008) vindt u een verslag van de 

editie 2008 van de conferenties.

NGB-evenementen 2008

Naast de serie Lochemconferenties zijn er 

nog twee ‘vaste momenten’ in de agenda 

van het Genootschap. Dat zijn de jaar-

vergadering die op donderdagmiddag 27 

maart 2008 in Den Haag gepland staat. 

De leden ontvangen daar in februari een 

uitnodiging voor. En op donderdag 2 okto-

ber 2008 (waarschijnlijk de gehele dag) is 

Roosendaal de plaats waar het najaarscon-

gres plaatsvindt. Leden en oud-leden ont-

vangen voor de zomer een uitnodiging.

Reserveert u deze dagen alvast in uw 

agenda?

Worldmayor is weer terecht

In het laatste Burgemeestersblad stond de 

vraag ’Waar blijft de Worldmayor 2007?’ 

Deze vraag is kennelijk indringend aan-

gekomen bij Citymayors, die sinds 2004 

de verkiezing van wereldburgemeester 

organiseert. www.worldmayor.com meldt 

inmiddels dat iedereen nog burgemeesters 

kan nomineren voor de verkiezing van 

Worldmayor 2007. In januari 2008 zullen 

vervolgens de finalisten bekend zijn. In 

2005 wist Ruud Vreeman, burgemeester 

van Tilburg al tot de finale door te dringen. 

En in 2006 behaalde de Amsterdamse 

burgemeester Job Cohen nog de titel ‘first 

runner up’, achter winnaar John So, burge-

meester van Melbourne. 
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Zoenen van twee burgemeesters

Rika de Bakker had het goed voor elkaar. Waar de meeste 100-jarigen al blij zijn 

met een bezoek van hun burgemeester, liet zij zich op beide wangen stevig kus-

sen door twee burgemeesters. Voor Jan Hendrikx van Baarle-Nassau  was het de 

eerste keer dat hij een honderdjarige in zijn gemeente (Baarle Nassau) mocht 

feliciteren. En Harrie Nuijten (Alphen-Chaam) kwam een belofte inlossen. Hij ont-

moette mevrouw De Bakker verleden jaar, toen haar dochter in Alphen-Chaam een 

lintje kreeg, waarbij zij Nuijten vroeg langs te komen als zij de honderd zou halen. 

En daar heeft Nuijten zich aan gehouden. Jan Hendrikx bracht een taart mee en 

Harrie Nuijten zette de jarige in de bloemetjes. 

De burgemeesters Jan Hendrikx en Harrie Nuijten geven de honderdjarige Rika de 

Bakker een kus op beide wangen



Het beste middel tegen terrorisme

is samenwerken. Alleen met elkaar 

kunnen we het risico op een aanslag 

zo klein mogelijk maken. De landelijke 

overheid doet veel om terrorisme geen 

kans te geven, en om de mogelijke 

gevolgen te beperken. Maar ook 

lokale professionals werken hieraan 

op allerlei verschillende manieren 

mee. Bijvoorbeeld door het opsporen 

en vervolgen van terroristische 

activiteiten. Door het maken van 

afspraken en het opstellen van 

draaiboeken en richtlijnen voor een 

terroristisch incident. Maar ook door 

het voorkomen, signaleren en 

tegengaan van radicalisering. 

Mensen worden niet van de ene op

de andere dag terrorist. Het begint 

meestal met het ontwikkelen van 

radicale ideeën en kan eindigen met 

het voorbereiden en plegen van 

aanslagen. Daarom is het goed om 

aandacht te besteden aan mensen

die geïnteresseerd raken in radicale 

ideeën. De lokale profes sionals zijn 

niet alleen politiemensen, 

burgemeesters en officieren van 

justitie. Ook beleidsmedewerkers, 

leraren en jongeren werkers. 

Ieder kan zijn

steentje

bijdragen.

Lees de bevindingen van verschillende professionals
op www.nederlandtegenterrorisme.nl/lokaalbestuur
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n werkers. 
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gen..

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding

Dhr. mr. B.W.J. Steensma,  
hoofdofficier van justitie 
arrondissementsparket 
Haarlem

“We kunnen veel leren van 
collega’s in het buitenland” 
      

Mw. J.W. Kersten 
burgemeester Uden

“Alle partijen 
bedenken hoe ze 
radicalisering 
kunnen voorkomen”
             

Ed Verweij,  
beleidsadviseur terrorisme 
en radicali sering politie 
Utrecht

“Het steunpunt 
radicalisering adviseert 
over maatregelen”          

Wim de Bruin, 
woordvoerder
Landelijk Parket, 
Openbaar Ministerie

“Wees open over de
feiten en genuanceerd 
in de beoordeling”            

IN NEDERLAND WERKEN 
MEER DAN 200.000 
PROFESSIONALS SAMEN
TEGEN TERRORISME. 

WAT KUNT U LOKAAL DOEN?
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