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Waar eindigt de
openbare orde?
Begin maart heeft de Tweede Kamer – met bijna Kamerbrede steun – een
motie aangenomen die de openbare ordebevoegdheden van de burgemeester moet uitbreiden. Het parlement is er voor om de burgemeester de
bevoegdheid tot een ‘bijzondere gedragsaanwijzing’ te geven om ernstige
en herhaalde overlast van jongeren op straat in te dammen. Volgens de
Kamer zou de gedragsaanwijzing kunnen bestaan uit een avondklok, een
meldingsplicht en een contactverbod voor notoire raddraaiers.
Al eerder bleek er in de Tweede Kamer brede steun te bestaan voor een
burgemeesterlijke bevoegdheid tot uithuisplaatsing van daders van huiselijk geweld. De politie zou – als er nog geen aangifte is en om erger te voorkomen – met de instemming van de burgemeester een dader van geweld
tegen zijn huisgenoten voor een periode de toegang tot de woning kunnen
ontzeggen. Een wetsvoorstel van deze strekking ligt al enige tijd voor
advies bij de Raad van State.
Deze twee actuele uitbreidingen van de openbare ordeportefeuille van de
burgemeester staan niet op zichzelf. In zijn column in nr. 38 van het
Burgemeestersblad wees uw voorzitter Jaap Pop al op de uitdeiing van de
veiligheidsportefeuille in de afgelopen jaren: de sluiting van drugspanden,
het preventief fouilleren, het cameratoezicht, het bestuurlijk ophouden en
mogelijk ook nog het ‘bestuurlijk verstoren’ van lieden die terrorisme voorbereiden. Ook prof. Hennekens besteedt in zijn bijdrage aan het jubileumboek Burgemeesters bijeen aandacht aan deze ontwikkeling.
Vele burgemeesters krabben zich achter de oren bij de verschillende uitbreidingen van hun bevoegdhedenpakket. Natuurlijk vragen de hedendaagse veiligheidsproblemen om adequaat overheidsoptreden, maar waar ligt
de grens tussen openbare ordehandhaving en de strafrechtelijke handhaving? Kunnen burgemeesters wel wat met de bevoegdheden? Zeker in het
licht van de Kabinetsplannen om de politie verder van de burgemeester
weg te organiseren, is dat nog maar de vraag.
Minister Remkes heeft een voorstel voor een nieuwe Politiewet het land ingestuurd. Hoewel de minister stelt dat het gezag in de nieuwe wet onveranderd
blijft, komt de politie verder van de burgemeester te staan. Er komt één landelijke politieorganisatie met een directieraad; de korpsbeheerder verdwijnt;
het regionaal college verliest een aantal bevoegdheden en wordt voortaan
regionaal bestuur genoemd. En een op het oog kleine wijziging typeert de
vervolg op pagina 3
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Ik weet niet hoe het U gegaan is, maar ik had laat op de avond van 7 maart een
katterig gevoel. Niet zozeer over de uitslag, want die was in mijn gemeente zodanig dat er betrekkelijk eenvoudig een college te formeren is dat kan rekenen op
een brede steun vanuit de raad.
Nee, dat katterige gevoel kwam door de wijze waarop op de televisie over de verkiezingen werd gesproken. Het leek wel of het die avond om verkiezingen van de
Tweede Kamer was gegaan. Landelijke politici buitelden over elkaar heen om te
verklaren waarom ze gewonnen dan wel verloren hadden. Een landelijk kopstuk
van het verliezende CDA bestond het om te zeggen dat hij niet onder de indruk
was, omdat het ‘maar om gemeenteraadsverkiezingen ging’. Je zal maar hardwerkend raadslid of wethouder van die partij zijn, met pijn in je hart om even over
negen ´s avonds te moeten constateren dat het met jouw politieke carrière waarschijnlijk voorbij is, en dan zo´n statement te moeten aanhoren. En de eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat het bij andere partijen niet anders is. Als het goed gaat is
het te danken aan de landelijke politiek, als het fout gaat zijn het ‘maar gemeenteraadsverkiezingen’.
En toch zijn de uitslagen van die gemeenteraadsverkiezingen, als je ze goed
bestudeert, heel interessant. Natuurlijk zijn de uitslagen voor een belangrijk deel
gebaseerd op landelijke politieke oordelen. Maar het boeiende is dat dit beeld
toch per gemeente verschilt. Hoe kan het, om een concreet voorbeeld uit mijn
eigen regio te nemen, dat het CDA in de ene gemeente stabiel blijft, in de buurgemeente verliest en in een andere buurgemeente zelfs winst boekt? Wat betekent
het als een partij weliswaar stabiel blijft, maar de lijst door de kiezers door middel
van voorkeursstemmen totaal op zijn kop is gezet? Waarom heeft de ene gemeente al jaren een grote stabiele lokale partij en de buurgemeente niet? Het opvallende is dat zelfs de regionale kranten nauwelijks aandacht voor dit soort effecten
hebben. En toch maken die soms zo opvallende verschillen tussen schijnbaar op
elkaar lijkende gemeenten lokale politiek zo boeiend.
Als benoemde burgemeester zit je er bij gemeenteraadsverkiezingen altijd wat
ongemakkelijk bij. Verkiezingen geven weer wat de burger vond van het beleid van
de afgelopen jaren en wat de burger verwacht van het beleid voor de komende
jaren. Voor dat beleid van de afgelopen jaren ben je als voorzitter van het zittende
college medeverantwoordelijk. Aan het beleid van de komende jaren zal je als
voorzitter van college en raad leiding moeten geven. En dus ben je altijd best
enigszins gespannen over de uitslag. Worden het vier leuke jaren? Of komt er een
uitslag waardoor het de komende vier jaar vechten geblazen is? Je mag je er niet
mee bemoeien, maar je bent wel uitermate betrokken. Aan een buitenstaander is
je positie nauwelijks uit te leggen. Maar we kunnen er met zijn allen al jaren heel
goed mee leven.
Burgemeester zijn is een vreemd vak. Maar wel heel leuk. Ik heb er in elk geval erg
veel zin in om weer aan een nieuwe periode te beginnen.

Wim Zielhuis,
Burgemeester van Oldebroek,
Voorzitter redactiecommissie Burgemeestersblad
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vervolg van pagina 1 •
stelselwijziging: De zeggenschap van de burgemeester ‘over het territoriale onderdeel voor zover het betreft de inzet van personeel,
materieel en middelen’ (artikel 36, lid 2) verdwijnt. Zijn gezagspositie blijft dan weliswaar onveranderd, maar het wordt voor de burgemeester lastiger om zijn bevoegdheden uit te kunnen oefenen.
Het bestuur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters
heeft besloten de komende maanden de openbare ordeportefeuil-

le eens goed onder de loep te nemen. De VNG is uitgenodigd tot
een ‘coproductie’. Een eerste verkennende notitie is in de maak en
het NGB-bestuur wil de komende maanden ook de inzichten van
externen betrekken bij de studie. Het is de bedoeling deze nog
vóór de komende zomer aan de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties aan te bieden.

De laatste
Dit is de laatste bijdrage die ik als voorzitter van
het NGB aan ons blad mag leveren. Net als al die
andere keren heb ik het schrijven ook tot het laatste moment uitgesteld. De deadline is eigenlijk al
verstreken. Toch helpt deze werkwijze mij altijd bij
het schrijven van stukken of toespraken. Op één
of andere manier levert dat last-minute werk een
extra prikkel op. Er zijn vast collega’s die dit herkennen.
Haal ik dan nu opgelucht adem omdat dit de laatste keer is dat Ruud van Bennekom mij tot spoed
maant? Nee, eigelijk niet. Ik kan mij na mijn aanstaande pensionering nog maar moeilijk voorstellen in de positie van oud-burgemeester en oudvoorzitter van het Genootschap. Want ook die
laatste functie heb ik met heel veel plezier vervuld.
Het was een mooie periode waarin ons bestuur
het opleidingsprogramma verder kon uitbreiden.
De oprichting van het Professionaliseringsfonds
was toch een mijlpaaltje en het is heel bevredigend te zien hoe veel er van het programma
gebruik wordt gemaakt.
Ook de discussie over de gekozen burgemeester
heeft veel van onze aandacht gevraagd. We haalden er veel publiciteit mee. Opvallend dat daarover nu een grote stilte is gevallen. Zelden hoor ik
een inwoner vragen of daar nog iets van komt. Uit
het themanummer De Burgemeester van NRCHandelsblad van 25 februari 2006 blijkt dat 78%
van de burgemeesters blij is dat het er niet van
gekomen is. Moet u zich overigens eens proberen
voor te stellen dat op 7 maart jongsleden ook de

burgemeesters gekozen waren. Hoe zou dat bijvoorbeeld in Rotterdam hebben uitgepakt. Verlies
voor de VVD en Leefbaar maar Ivo Opstelten zou
ongetwijfeld gekozen zijn. Hoe zou hij zijn college
hebben samengesteld? Laten we maar blij zijn dat
er nu tijd is om nog eens over de gekozen burgemeester na te denken.
Natuurlijk was er ook nog de viering van ons 50jarig bestaan. Dat was in het nieuwe theater van
Alphen aan den Rijn een hoogtepunt qua inhoud
en sfeer. De aanwezigheid van onze Koningin was
een bekroning op het jubileum. De groepsfoto met
Haar in het midden haalde alle regionale- en dagbladen. Het is bij voorbaat al een historische foto.
Mooi om in dit nummer te zien dat er in kleiner
verband ook wel eens groepsfoto’s met geketende
burgemeesters zijn gemaakt. Wie heeft er nog
meer?
Ook het fraaie jubileumboek zal eeuwig aan onze
eerste vijftig jaar herinneren en de kleinkinderen
van onze Koningin spelen op Huis Ten Bosch echt
met de houten speelgoedtrein. Ik heb er al twee
wagons bij laten maken, want er komt gezinsuitbreiding aan bij twee van haar zonen.
Op het jaarcongres van 5 oktober 2006 zal ik nog
een keer afscheid nemen van de leden, nadat ik
op 30 maart 2006 het voorzitterschap met veel
vertrouwen heb overdragen aan Ronald Bandell.
Voor mij nooit meer een deadline van het
Burgemeestersblad, het zal wennen zijn.
Jaap Pop
voorzitter NGB
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‘Sociale cohesie
Prof. dr. Talja Blokland

De Nederlandse overheid moet ophouden het probleem van sociale cohesie en segregatie te verengen tot
een allochtonenprobleem. Daardoor namelijk gaat het in de discussie over het verbeteren van de sociale
samenhang namelijk al snel over de vraag of allochtonen wel iets willen of niet. Of ze iets willen is echter
totaal irrelevant om ‘de boel bij elkaar’ te krijgen. In plaats van te sturen op wat mensen zouden (moeten)
willen, kan de overheid beter investeren in voorzieningen waardoor de kans wordt vergroot dat mensen
elkaar ontmoeten en beter leren kennen. De aanwezigheid van allochtonen is in feite bijzaak. Dit stelt
socioloog prof. dr. Talja Blokland, bijzonder hoogleraar wetenschappelijke grondslagen van het opbouwwerk aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
(RMO). Ze is een van de auteurs van het onlangs verschenen RMO-advies ‘Niet langer met de ruggen naar
elkaar’. Hierin verkent de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling de mogelijkheden om de verbindingen
tussen autochtonen en allochtonen structureel te bevorderen.

n het RMO-advies staat het verhaal van het Koerdistaanse
echtpaar Achmed en Gülten die hun uiterste best doen om
opgenomen te worden in de Nederlandse samenleving. Ze
werken zich niet alleen drie keer in de rondte aan de onderkant
van de arbeidsmarkt, maar doen mee aan het ene multiculturele

I

‘Zij niet mij zien, zij alleen zien
buitenlander.’

project en festival na het andere om maar met autochtonen in contact te komen. Ze bezoeken zelfs een christelijke samenzang, terwijl ze moslim zijn. Zo graag willen ze worden opgenomen in de
Nederlandse samenleving. Maar uiteindelijk moeten ze de conclusie trekken dat dat niet lukt. Niet omdat ze geen aardige
Nederlanders tegenkomen, maar omdat alle bijeenkomsten waar
ze autochtonen ontmoeten kortstondig zijn en georganiseerd rond
etniciteit. Ze worden voortdurend aangesproken op hun buiten-

4
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landse identiteit, wat Achmed tot de verzuchting brengt: ‘Zij niet
mij zien, zij alleen zien buitenlander’.

Multicultureel drama
Dit verhaal staat symbool, aldus prof. dr. Talja Blokland, voor het
integratievraagstuk. Het illustreert, zegt ze, dat korte bijeenkomsten die draaien op de goede wil van allochtonen en autochtonen er niet toe leiden dat mensen duurzaam bij de Nederlandse
samenleving worden betrokken. Het feit dat die bijeenkomsten,
zoals multiculturele straatbarbecues, bovendien georganiseerd
zijn op basis van etnische verschillen, bevordert de integratie en
samenhang ook niet bepaald. Integendeel, in de meeste gevallen
bevestigen ze alleen de reeds bestaande vooroordelen.
Blokland: ‘De gemeente Amsterdam heeft nu het project Wij
Amsterdammers. Op die website kom je ook weer eindeloos veel
activiteiten tegen zoals ‘als u het leuk vindt met andere kookculturen kennis te maken, kom dan…’. Daarin zit een hele grote normatieve component in, namelijk dat je de ander leuk moet vinden omdat hij anders is. Dat lukt dus nooit. Laatst zei ik nog: je
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interview

is geen allochtonenprobleem’
hebt autochtonen die al twintig jaar couscous eten, maar die het
nog steeds niet lusten. Het multicultureel drama is voor mij niet
de mislukte integratie, maar veel meer de eindeloze pogingen
om mensen elkaar leuk te laten vinden, omdat ze niet hetzelfde
zijn. Ontmoetingsprojecten zouden tot een duurzaam contact
moeten leiden. Als ieder zijns weegs gaat, dan is het net als dat
je met elkaar in de botsauto’s hebt gezeten, maar dan is het
weer einde kermis.’

tieke discussie gaat het vaak om de vraag of allochtonen iets al
dan niet willen. En op het moment dat het niet het geval is, moeten we ze onder druk zetten, zodat ze het wel gaan willen. Dat is

‘Ontmoetingsprojecten zouden
tot een duurzaam contact moeten
leiden.’

Immigratie is bijzaak
In het RMO-advies ‘Niet langer met de ruggen naar elkaar’ schrijven Blokland en haar collega-raadsleden ook dat doordat het
integratievraagstuk benaderd wordt als een allochtonenvraagstuk, het vaak tot een wilskwestie wordt gereduceerd. In de poli-

Talja Blokland, sociologe, is buitengewoon hoogleraar
wetenschappelijke grondslagen van het opbouwwerk, een
leerstoel ingesteld door de Gradus Hendriks Stichting aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is ze senior
onderzoeker bij het OTB aan de TU Delft en lid van de Raad
voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). Blokland specialiseert zich vooral in grootstedelijke vraagstukken, in
het bijzonder in vraagstukken van stedelijke samenhang
en samenleven in de stad. Blokland heeft voorts gepubliceerd over interetnische verhoudingen, ras en etniciteit,
sociale ongelijkheid, en theorie van sociaal kapitaal en
sociale cohesie. Recentelijk verscheen van haar hand
Goeie buren houden zich op d’r eigen: Buurt, gemeenschap en sociale relaties in de stad (Den Haag: Gradus
Hendriks Stichting 2005, ISBN 90-72846-21-4). Momenteel
werkt zij onder andere aan een studie waarin sociaal kapitaal en sociale netwerken van bewoners van ‘gemengde’
wijken in het Amerikaanse New Haven en Rotterdam centraal staan.

enigszins opmerkelijk (o, wat zeg ik dat weer keurig voorzichtig!), meent Blokland, daar de algemene gedachte is dat de
samenleving niet maakbaar is. ‘En toch zeggen we bij zo’n
belangrijk vraagstuk als sociale samenhang dat het uiteindelijk
gaat om de wil van allochtonen om mee te doen. En uit het feit
dat ze niet meedoen, blijkt dat ze niet willen. En dus gaan we
sturen op hun wil, terwijl als er iets moeilijk stuurbaar is dan is
dat wel wat mensen willen en wat er in hun hoofden zit. Dat
moet je dus gewoon niet doen.’

Herhaalde ontmoetingen
De RMO concludeert dat het kansrijker is om de sociale cohesie
te verbeteren door de infrastructuur van de samenleving zo in te
richten dat mensen en dus ook allochtonen en autochtonen als
vanzelf met de gezichten naar elkaar toe komen te staan. Men
moet elkaar niet leuk hoeven te vinden, men moet iets aan
elkaar hebben, waardoor men elkaar wil blijven ontmoeten en
kennis over elkaar krijgt. Blokland: ‘Om te integreren – althans
dat te pogen – moet je nu speciaal de deur uit. Zie het voorbeeld
van Achmed en Gülten. Als overheid kun je je beter richten op
het optimaliseren van de communicatielijnen tussen mensen. Je
kunt als overheid vanzelfsprekende verbindingen tot stand brengen, waardoor mensen elkaar langduriger – en niet op basis van
etnische verschillen – ontmoeten. Organiseer dingen die voor
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mensen belangrijk, nuttig of gewoon leuk zijn. Immigratie is bijzaak als het om sociale cohesie gaat.’ Voorbeelden die de RMO

‘Of je peuter nou krijst bij de
Albert Heijn of de Aldi of dat hij in
het Nederlands of Marokkaans
huilt, het maakt niet uit’
noemt in zijn advies zijn: ‘Organiseer zaalvoetbalcompetities tussen zwarte, witte en gemengde wijken. Geen toernooien, want
die zijn eenmalig; benut een park niet alleen als groenvoorziening, maar ook zo dat het de kortste weg van A naar B is. Dit vergroot de kans op herhaalde ontmoetingen. Organiseer activiteiten in een multifunctioneel centrum op hetzelfde tijdstip, zoals
taalles, een werkgroep sociale veiligheid en de tweewekelijkse
bingo.’

Segregatie bij peuters
Een favoriet voorbeeld van Blokland hoe we in Nederland kansen missen als het gaat om het verbeteren van de sociale
samenhang is de segregatie tussen peuters. ‘Segregatie begint
bij twee jaar, want wat gebeurt er. Je hebt peuters in de grote
steden die naar peuterspeelzalen gaan die voorschool zijn
geworden, waar gewerkt wordt aan hun taalachterstand. Dat
zijn kinderen uit achterstandsgezinnen, vooral van allochtone
komaf. Daarnaast heb je werkende ouders die hun kinderen
naar de reguliere kinderopvang brengen, deze tweeverdieners
behoren meestal tot de betere inkomensgroepen en zijn voor
het merendeel van Hollandse origine. Dat is een gemiste kans.
Als je die voorzieningen op één locatie onderbrengt, lopen de
ouders elkaar geregeld tegen het lijf. En als je daar gezamenlijk

6
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opvoedingsondersteuningsbijeenkomsten organiseert, stimuleer je op een vanzelfsprekende manier gesprekken tussen
ouders die in dezelfde levensfase zitten en daardoor veel met
elkaar gemeen hebben. Want of je peuter nou krijst bij de Albert
Heijn of de Aldi of dat hij in het Nederlands of Marokkaans huilt
als hij ’s nachts wakker wordt, dat maakt niks uit. Opvoedingsondersteuning is typisch een terrein waarop je veel zou kunnen
organiseren dat etnisch overstijgend is en duurzaam,’ aldus
Talja Blokland.

Inburgeringsapparaat
Dat de overheid zich primair zou moeten richten op het verbeteren van de sociale infrastructuur betekent ook, stelt ze, dat ze
burgers niet in hun sop laat gaar koken die met alle goede wil
van de wereld hun steentje willen bijdragen aan een betere
sociale cohesie door mensen te helpen die in een achterstandspositie zitten. ‘Je moet niet op de goede wil gaan zitten wachten, maar je moet het wel waarderen waar het gebeurt.’ In het
RMO-advies is niet uitgewerkt hoe die waardering van enthousiaste burgers vorm zou kunnen krijgen, maar Blokland heeft
daar wel ideeën over. Ze schetst het voorbeeld van een oudere
Nederlandse man die een Surinaamse jongen onder zijn hoede
neemt en hem steunt in het volgen van een opleiding. Van huis

‘Je moet niet op de goede wil gaan
zitten wachten, maar je moet het
wel waarderen waar het gebeurt.’
uit krijgt de knul die niet. Maar als de man aan de school vraagt
of ze hem op de hoogte kunnen houden van de studievoortgang
– en het spijbelen – van de jongen, wordt dat geweigerd. De
reden is dat de school de privacy van de leerling beschermt.
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Kenniscolleges over sociale cohesie voor burgemeesters
Het NGB organiseert dit jaar een reeks van zes actuele
kenniscolleges voor burgemeesters. Allemaal gaan ze over
sociale cohesie. Tijdens de colleges worden de nieuwste
wetenschappelijke inzichten op een specifiek terrein
gepresenteerd door een vooraanstaande wetenschapper
of deskundige. Deze inzichten worden gecombineerd met
een co-referaat door een burgemeester (of wethouder).
De nadruk ligt op voorbeelden van good practices en kritische succesfactoren voor handelwijzen. Er is ruimte voor
veertig burgemeesters. Zij worden geacht aan alle bijeenkomsten deel te nemen. De data van de bijeenkomsten
zijn: 19 april, 17 mei, 21 juni, 20 september, 18 oktober
(werkbezoek) en 22 november 2006. Het Burgemeestersblad schenkt dit jaar in elk nummer aandacht aan het
thema sociale cohesie in de vorm van een of meerdere
interviews.

af hoe de overheid al die mensen die zich privé inzetten voor
allochtonen kan ondersteunen. ‘Dat hele inburgeringsapparaat
heeft ook een loket voor autochtonen nodig. Als je altijd maar

‘Immigratie is bijzaak als het om
sociale cohesie gaat.’
formulieren zit in te vullen voor nieuwkomers die bij je in de
buurt wonen, is het prettig als er een loket is waar je terecht
kan als je vragen hebt of waar je vervanging voor jezelf kunt
regelen als je al dan niet tijdelijk van ze af wil, en ze niet
wil laten barsten. Ook waar al goede dingen op vrijwillige
basis gebeuren, moet de overheid de sociale infrastructuur
verbeteren.’

Op 19 april trapt prof. dr. Micha de Winter, hoogleraar
pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht, af met een
college over ‘Sociale cohesie: jeugdbeleid, opvoeding en
scholing’. Co-referent is Toine Gresel, burgemeester van
Heerlen. Op 17 mei neemt cultuursocioloog dr. Gabriël van
den Brink het stokje over met een inleiding over ‘Sociale
cohesie: waarden en normen als bindmiddel. Van den
Brink is als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan
het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). Hij
publiceerde onder andere ‘Schets van een beschavingsoffensief’, Amsterdam University Press, 2004.

Blokland: ‘In zo’n situatie moet er toch iets mogelijk zijn. Zo’n
man moet – in het belang van die jongen – beter gefaciliteerd
kunnen worden. Misschien kan zo iemand een soort van bijzondere ambtenarenstatus krijgen ofzo.’ Ook vraagt ze zich hardop

Peter van Noppen
Het RMO-rapport ‘Niet langer met de ruggen naar elkaar’ is te
downloaden vanaf www.adviesorgaan-rmo.nl. De oratie ‘Het sociaal weefsel van de stad: cohesie, netwerken en korte contacten’
die Talja Blokland op 12 januari jl. hield bij de aanvaarding van
haar buitengewoon hoogleraarschap aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam is te vinden op WWW aedes.nl.
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interview
Cecile Collin (10 jaar) wordt na haar verkiezing tot kinderburgemeester
van Heerlen ‘geïnstalleerd’ door de echte burgemeester Toine Gresel.
Naast Cecile de kinderwethouders Janna Lardinois en Maarten Amsingh.

Burgemeester Toine Gresel van Heerlen

‘Neem de jeugd nou eens serieus’
Sociale cohesie gaat voor burgemeester Toine Gresel van Heerlen over ‘context en binding’. ‘Voor veel
jongeren geldt dat de straat hun context is geworden in plaats van thuis of de school. Het is dan ook niet
meer vanzelfsprekend dat het gezin of de school hun opvoedkundige taken voldoende kunnen invullen. Dat
is triest.’ In zijn gemeente, zegt Gresel, proberen ze die leemte op te vullen door te zoeken naar hoe ze jongeren kunnen inspireren tot een betere besteding van hun tijd, in plaats van rondhangen. Zo zijn er inmiddels vier brede scholen gerealiseerd – en twee zijn er op komst – waar jongeren zich buiten de schooluren
kunnen vermaken.
n enkele zwakkere buurten, heeft de gemeente buurtsport
geïntroduceerd. ‘We hebben daar complete sporthallen vrij
gemaakt om de ongeorganiseerde jeugd de mogelijkheid te
bieden daar zeven dagen per week onbeperkt te kunnen sporten.
Jongeren voetballen er, judoën, spelen er panna, enzovoort. En ze
zijn wildenthousiast – ook die van allochtone komaf. Ze geven stuk
voor stuk aan niet meer terug te verlangen naar het hangen op
straat, waar ze dingen deden die niet door de beugel konden. De
overlast is in die buurten gigantisch afgenomen.’ Het idee is om de
buurtsportactiviteiten onder de titel ‘(l)earn respect’ een groter
opvoedkundig element te geven.

I

Avondklok
Voorwaarde voor effectief beleid dat gericht is op jeugd en jongeren, zegt Gresel, is dat ze buitengewoon serieus genomen worden.
Dat is een open deur, maar wel eentje die nog lang niet is dichtgetrapt. Zo ergerde Gresel zich een aantal weken geleden groen en
geel aan het plan dat in de Tweede Kamer werd gelanceerd om in
gemeenten een avondklok voor jongeren in te stellen om de overlast en criminaliteit van hangjongeren tegen te gaan. ‘Als je dat
doet neem je jongeren niet serieus. Die hangen niet voor niks rond
op straat. Je moet jongeren serieus nemen en ze niet in de taboesfeer brengen. Het plan is de repressie ten top.’
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In Heerlen hebben ze ervoor gekozen om de communicatie tussen
jongeren en de politie en de gemeente te verbeteren. Zo is voor de
basisschoolleerlingen een kinderburgemeester aangesteld – met
eigen wethouders – die tot taak heeft om het belang van de
gemeente, de politiek en de democratie op het netvlies te krijgen
van kinderen tot en met groep 8. Gresel: ‘Tevens willen we via die
kinderburgemeester ontdekken wat we in de stad beter kunnen
doen voor de jongsten.’

In de kiem smoren
De hangjongeren die, volgens de Heerlense burgemeester, nog
‘met een aai over de bol’ bijgestuurd kunnen worden, kunnen in
2007 bezoek verwachten van een junioragent van tussen de 16 en
24 jaar, die samen met een echte politieman op notoire hangdagen en -avonden op pad gaan. In september begint de werving,
waarna ze na een korte opleiding in een soort van uniform gaan
meelopen in buurten. Verwacht wordt, zegt Gresel, dat door de
inzet van leeftijdgenoten de aanspreekbaarheid van de politie en
de communicatie met jongeren veel gemakkelijker tot stand komt.
‘We hopen zo een negatieve ontwikkeling van die jongeren in de
kiem te smoren. In het buitenland zijn hier goede ervaringen mee,’
aldus Toine Gresel.
Peter van Noppen
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Lochemconferenties 2006 alweer achter de rug

Waardering voor
onderlinge discussie
Traditiegetrouw was het Hof van Gelre de afgelopen wintermaanden het decor van de Lochemconferenties.
Van 10 januari tot en met 16 februari vonden maar liefst zes conferenties plaats rond het thema Collegevorming. Daags na hun de conferentie ontvingen de deelnemers een digitaal vragenformulier waarmee zij hun
waardering voor de verschillende onderdelen van de conferentie konden aangeven. Aan de hand van deze
evaluatie een terugblik op de zeer geslaagde serie, waaraan weer de helft van alle burgemeesters deelnam.

n nummer 38 van het Burgemeestersblad (december 2005) stond een uitgebreide verkenning van
het thema van de conferenties: de collegevorming.
De Commissie Professionalisering had het thema
gekozen vanwege de actualiteit en de relevantie voor
alle burgemeesters. Bovendien verwachtte de commissie dat de burgemeester van diverse kanten in de collegevorming een actieve rol zou worden toegedicht.
Immers de invoering van de gekozen burgemeester
mag dan wel verschoven zijn naar 2010; de plannen
voor een veel sterkere rol van de gekozen burgemeester in de collegevorming werpen hun schaduw vooruit;
zo was de verwachting van de NGB-commissie.

I

Zicht verbreed
Op basis van de evaluatie van met name vorig jaar was
er dit jaar voor gekozen het aantal deelnemers per conferentie te beperken tot maximaal 35. Dit bleek heel
goed uit te werken. Er was nu veel meer ruimte tot interactie met de inleiders en discussie tussen de deelnemers onderling. Juist bij het onderwerp ‘collegevorming’
waardeerden de burgemeesters het zeer om ervaringen
uit te wisselen en kennis te delen. Het thema leent zich
dan ook veel meer voor een onderlinge verkenning dan
voor colleges van hooggeleerde heren.
Vanzelfsprekend bepalen de lokale politieke omstandigheden in hoge mate de wijze waarop de collegevorming plaatsvindt en de rol van de burgemeester daarin. Maar voor een juiste plaatsbepaling in de eigen
gemeente is het goed deze te spiegelen aan de inzichten van elders. Een burgemeester moet immers zicht
hebben op het héle palet aan interventiemogelijkheden, succesfactoren en valkuilen. Goed resultaat was
dat vele Lochemdeelnemers aan het einde van hun
conferentie aangaven hun zicht verbreed te hebben.

Net geen acht
In de evaluatie is de deelnemers gevraagd in een
rapportcijfer hun waardering voor de conferentie als
geheel te geven. Het werd gemiddeld een 7,9; daarmee liet de editie 2006 de conferenties van voorgaande jaren achter zich. Opvallend is dat de deelnemers de conferentie als geheel hoger waarderen
dan de afzonderlijke inhoudelijke onderdelen. Dit
komt omdat de informele contacten en de mogelijkheden om collega’s te spreken – die als uitstekend
gewaardeerd werden – in hoge mate bijdragen aan
het succes van de Lochemformule. Mooiste compliment aan de organisatie en de Commissie
Professionalisering is dat ruim 95% van de deelnemers aangeeft – als het even kan – volgend jaar weer
deel te nemen aan de conferenties. Slechts een
enkeling wil daar nog even over nadenken of slaat
een jaartje over; en de rest … geniet volgend jaar
van het pensioen.

Lochem 2007
Het zal niet meevallen om volgend jaar een even hoge
score te behalen, maar de Commissie Professionalisering gaat die uitdaging aan. De komende maanden
buigt de commissie zich al over het programma 2007.
De deelnemers hebben alvast een groot aantal mogelijke onderwerpen gesuggereerd: van dienstverlening
tot openbare orde; en van intergemeentelijke samenwerking tot de gekozen burgemeester. Bovendien
staat de commissie voor de keuze of de conferenties in
het vertrouwde Hof van Gelre moeten blijven of dat er
alternatieve locaties gezocht moeten worden.
Verreweg de meeste deelnemers blijven het liefste in
Lochem.
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Aan het begin van
Voor een goed begrip van de mogelijke rol van de burgemeester in de collegevorming is een blik op de context – de ontwikkelingen in het lokaal bestuur – van eminent belang. Daarom verzorgde dr. Peter Castenmiller, politicoloog, in Lochem een inleiding over de staat van de locale democratie. Voor het Burgemeestersblad actualiseerde hij zijn inleiding naar aanleiding van de uitkomst van de raadsverkiezingen.

e gemeenteraadsverkiezingen van 2006
hebben gebracht wat eigenlijk direct na de
spectaculaire uitslagen van 2002 verwacht
kon worden. In 2002 was er de bijzondere winst van
leefbare partijen en een dramatisch verlies van de
PvdA. Thans heeft daarop een correctie plaatsgevonden, de leefbare partijen hebben een stapje terug
moeten doen, en de PvdA heeft het verlies meer dan
goed gemaakt. Eigenlijk is de winst van de PvdA wat te
groot uitgevallen, en dat heeft natuurlijk alles te
maken met de onvrede over het zittende kabinet. Dat
het CDA wat zou teruggaan ten opzichte van 2002 lag
voor de hand. Maar dat de VVD wederom zou verliezen, dat had misschien niet gehoeven. Deze partij had
immers in 2002 al flink moeten inleveren.

‘D

Hoewel op het moment dat deze bijdrage geschreven
wordt de collegeonderhandelingen in alle gemeenten
nog moeten beginnen, zijn de resultaten redelijk voorspelbaar. In menige gemeente zal de PvdA terugkeren
in het College. In Colleges waarin de PvdA in de afgelopen jaren al vertegenwoordigd was, zal deze partij
haar positie versterken. Hoewel getalsmatig meer dan
ooit linkse meerderheidscolleges tot de mogelijkheid
behoren, zal dat lang niet in al deze gemeenten de uitkomst worden. Daarvoor is de psychologische afstand
tussen PvdA en SP veelal toch te groot.
Als alle verkiezingsstofwolken zijn opgetrokken, zal er
vermoedelijk sprake zijn van veelal breed samengestelde colleges waarin ofwel de PvdA (in de grotere
gemeenten) of het CDA (in de kleinere gemeenten) een
dominante rol spelen. Daarmee zijn de ‘oude’ bestuurderspartijen terug in het zadel. En dat betekent dat
tenminste één oorzaak van de onrustige collegeperiode 2002-2006 aan betekenis heeft verloren. Maar dat
biedt geenszins een garantie op rustige tijden.
Verschillende andere oorzaken van de onrust in de
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achterliggende periode zijn nog in ruime mate aanwezig. Te noemen zijn de volgende:
Hoewel de PvdA versterkt is teruggekomen in de grote
gemeenten, is er nog steeds sprake van een grote versplintering in raden. In vrijwel alle raden zijn veel kleinere en minder ervaren partijen in groten getale in
raden vertegenwoordigd. Niet alleen zal dit het lastig
maken om stabiele colleges, die kunnen steunen op
ruime meerderheden, te formeren, bovendien zal dit
nog steeds de nodige onrust in de raad zelf geven.
Voorts is het dualisme zich pas langzaamaan bezig te
‘zetten’ in het lokale bestuur. Dit zal nog steeds de
nodige tijd en aandacht vergen.
Het is op dit moment nog koffiedik-kijken, maar de
verwachting is toch dat er door partijen meer een
beroep gedaan zal worden op ‘wethouders van buiten
de raad’. Hoewel deze ambtsdragers voor een belangrijk deel gerecruteerd zullen worden uit personen met
politieke ervaring, met raadservaring en wellicht zelfs
met eerdere ervaring als wethouder, zullen zij hoe dan
ook op grotere afstand van hun eigen fractie en van de
gemeenteraad komen te staan.
Ondanks de introductie van dualistische instrumenten zoals de griffie en de lokale rekenkamer, staat de
raad onder druk. In tegenstelling tot de vorige, eerste
dualistische periode zullen Colleges zich zelfverzekerder opstellen, waardoor de raad nog meer moeite
zal moeten doen om hun positie als ‘het hoogste
orgaan’ binnen de gemeente te kunnen blijven waarmaken. Bovendien nemen de maatschappelijke eisen
die aan de raad worden gesteld alleen maar toe.
Iedereen is ervan overtuigd dat ondanks het dualisme de volksvertegenwoordigende functie nog onvoldoende uit de verf is gekomen. Daar moet de raad
deze periode echt beter presteren. Maar tegelijkertijd
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een nieuwe collegeperiode
blijven de zaken waarmee de raad zich bezig moet
houden maar toenemen, zowel in aantal als in diepgang (WMO). Ook binnen de muren van het gemeentehuis moet de raad het nodige bewerkstelligen. Pas
gaandeweg de vorige raadsperiode is het inzicht ontstaan dat de introductie van het dualisme ook het
nodige heeft veranderd voor het functioneren van de
ambtelijke organisatie. In feite is de afstand tussen
ambtelijke organisatie en de raad vergroot. Daarmee
is ook het wederzijdse vertrouwen afgenomen en is
vooral aan de kant van de ambtelijke organisatie
sprake van een toenemend dédain voor de kwaliteit
van de raad en raadsleden.
De burgemeester staat al met al op korte termijn voor
de nodige uitdagingen. Te noemen zijn het ‘normaliseren’ van de verhoudingen na de verkiezingen, het
bevorderen van de teambuilding in het College van
B&W, de juiste positionering van de raad, het bevorderen van een goede relatie tussen raad en ambtelijke
organisatie en het bewaken van een goede ondersteuning en facilitering van de raad.
Maar op de langere termijn liggen er in deze periode
veel essentiëlere uitdagingen. Die hebben te maken
met de maatschappelijke positie van het lokale
bestuur. Sinds het laatste kwart van de vorige eeuw is
er sprake van een sterke professionaliseringstendens
in het lokale bestuur. Dit is een reactie op het feit dat
er sprake is van een constant toenemende druk op het
lokale bestuur. Taken en bevoegdheden zijn uitgebreid, decennia lang al, en daarmee ook de verwachtingen van burgers over de prestaties van het lokale
bestuur. En vanaf de jaren tachtig zijn er allerlei pogingen gedaan om die toegenomen taken en bevoegdheden, de stijgende verwachtingen en de mogelijkheden
van het lokale bestuur weer in balans te brengen. De
lokale overheid heeft zich verplicht om veel opener te
gaan functioneren, heeft aangegeven veel meer verantwoording af te willen leggen over de prestaties en
heeft zich verplicht tot het realiseren van allerlei ambitieuze doelstellingen op het terrein van de elektronische dienstverlening.

bestuur, wethouders, raad, ambtelijke organisatie,
samenbrengt en hun motiveert gezamenlijk het welzijn
van de lokale gemeenschap te dienen. De burgemeester is momenteel één van de weinige constante factoren in het lokale bestuur. Dat betekent dat juist de
burgemeester als geen ander in staat is om de grote
lijn vast te houden, om te zorgen voor continuïteit, en
in het bijzonder voor de kwaliteit van het lokale
bestuur.’

Om al deze verwachtingen en ambities te realiseren
moet er iemand zijn die alle partijen binnen het lokale

Peter Castenmiller
Bureau Zenc

Dr. Peter Castenmiller, politicoloog
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Tegen het licht gehouden

Over rollen en rolopvatting
Stel, het is straks de derde dinsdag van april en het nieuwe college komt voor het eerst bijeen. Dan zul je
er als burgemeester een collegiaal bestuursteam van moeten maken. Enig inzicht in de dynamiek van
groepsprocessen is dan noodzakelijk. Tegen deze achtergrond verzorgden Jan Streefkerk, Leike van Oss,
Albert van der Heide en Dick van Ginkel tijdens de Lochemconferenties workshops over de rol van de burgemeester in de dynamiek van het college. Met die ervaring schrijft Jan Streefkerk over de rollen en rolopvatting van de burgemeesters

In the spotlight
De recent gehouden ‘Lochem-conferenties’ stonden in
het teken van de (mogelijke) rol van de burgemeester
voor, tijdens en na de formatie van een nieuw college.
Wij mochten daar het onderdeel ‘Burgemeesters en hun
rol in de dynamiek van het college’ verzorgen. Naast het
met elkaar exploreren van de verschillende groepsontwikkelingsstadia in het functioneren van een (nieuw)
college, zijn wij ook ingegaan op de wijze waarop de
burgemeester zijn rol als voorzitter van het college kan
oppakken. Hierbij is, als aanjager voor het debat, de
vragenlijst van R. Meredith Belbin gebruikt. Belbin identificeert acht rollen in een succesvol opererend team.
Deze teamrollen beschrijven een gedragspatroon dat
karakteristiek is voor de bijdrage aan de (externe) effectiviteit van dat team. In een succesvol team zijn volgens
Belbin altijd alle acht rollen aanwezig. Ieder individu
heeft van deze rollen er een aantal sterk en andere minder sterk ontwikkeld. De ‘Belbin-test’ brengt deze in
kaart. Circa 200 burgemeesters hebben voor de Lochemconferenties gebruik gemaakt van deze Belbintest en
hun rolopvatting naar het college geëxpliciteerd.
Omdat een zo grote groep burgemeesters de vragenlijst
heeft ingevuld, is het interessant om te kijken naar de
resultaten van de groep als geheel. Voor de deelnemers
is het wellicht interessant om dat algemene beeld nog
eens te leggen naast het eigen profiel. De niet-deelnemers kunnen zo kennis nemen van welke teamrollen
sterk en minder sterk vertegenwoordigd zijn.

Analysemodel
Belbin gaat in zijn model van teamrollen ervan uit dat
een team succesvol is als het in staat is om alle acht
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teamrollen te vervullen. Niet ieder lid van het team
hoeft over alle rollen te beschikken. Elkaars rollen
waarderen en benutten leidt tot een effectief team.
Teamleden kunnen wel meerdere rollen in het team
inzetten. Het is ook zo dat als iemand een sterk ontwikkelde rol heeft, hij een andere rol (minder dicht liggend bij zijn eigen repertoire) minder snel herkend, of
er zelfs een allergie voor heeft. Herkennen
Prof.van
dr. dit
Liesbet van Zoonen
gebrek aan aansluiting tussen rollen, bij jezelf en bij
teamgenoten onderling, helpt het functioneren van het
team te verbeteren.
Als er sprake is van wrijvingen en conflicten in het college, dan zullen eerder stijl en gedrag van betrokkenen de
(persoonlijke) verhoudingen onder druk zetten, dan dat
het gaat om de inhoud van de zaak. Met de Belbinmethode wordt het interactiepatroon in beeld gebracht.

Een korte kenschets van de teamrollen die Belbin
onderscheidt:
Bedrijfsman
Praktisch organisator die beslissingen in concrete
werkzaamheden omzet. Beheerst zijn gevoelens, is
gedisciplineerd.
Vormer
Geeft vorm aan de inspanningen van het team en zoekt
patronen in discussies. Eerder hard dan zachtmoedig,
is onrustig.
Zorgdrager
Houdt in de gaten dat niets wordt overgeslagen. Hij
volgt alles en iedereen. Werkt achter de schermen en
neemt het planmatige verloop voor zijn rekening.
Voorzitter
Houdt de werkwijze van het team onder controle en
laat de kracht van ieder teamlid zo goed mogelijk tot
zijn recht komen. Kalmte, realisme en nuchterheid.
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van burgemeesters
Rolopvatting, totaal

25%
20%
15%
10%

Uitkomsten

Algemeen beeld

Bezien we de gemiddelde uitkomsten dan ontstaat het
volgende beeld. Wij gaan hierbij alleen in op het algemene beeld en de relatie met gemeenteomvang. Man/
vrouw-onderscheid en partijpolitieke achtergrond blijken namelijk geen significante verschillen op te leveren.

Het algemene beeld van alle betrokken burgemeesters
is als volgt. In bovenstaande grafiek worden percentages aangegeven. Alle rollen bij elkaar opgeteld geeft
een percentage op 100.

Groepswerker
Stimuleert en ondersteunt de teamleden, bevordert de
communicatie en de teamgeest. Integreert mensen en
hun activiteiten, is sociaal opmerkzaam.
Brononderzoeker
Gaat op zoek naar ideeën, ontwikkelingen en informatie uiten de deur. Beschikt over talloze contacten, ontspannend, sociaal gezellig.
Waarschuwer
Analyseert de problemen en houdt de ideeën kritisch
tegen het licht. Serieus, voorzichtig en immuun voor
enthousiasme.
Plant
Heeft plotselinge ideeën. ‘Ingeplant’ in rustige teams
om creativiteit en ideeën te genereren, maakt nieuwe
openingen. Rationeel ingesteld.

zorgdrager

plant

waarschuwer

vormer

bron-onderzoek

Jan Streefkerk,
organisatieadviseur

groepswerker

n

voorzitter

0%

bedrijfsman

5%

Opmerkelijk is dat de actiegerichte rollen (bedrijfsman,
vormer en zorgdrager tezamen) meer accent hebben
dan de rollen die op relatie zijn gericht (voorzitter,
groepswerker en brononderzoeker). Wat ook opvalt is
dat, gemiddeld genomen, de burgemeester over een
breed scala aan teamrollen beschikt. Dit houdt in dat
ze wendbaar zijn in het inzetten van een verschillend
handelingsrepertoire.
Bezien we de uitkomst in samenhang met de basiscondities – die voor elke burgemeester zouden moeten gelden – die aan het burgemeesterambt worden gesteld,
zoals het zich in mensen/situaties kunnen verplaatsen,
bindend vermogen en empathie, dan zien we divergentie tussen de teamrollen die door burgemeesters het
meest worden ingezet en deze basiscondities. Daarmee
tekent zich mogelijkerwijze het spanningsveld af tussen
de teamrollen die de burgemeester voor zichzelf ziet en
de mogelijkheden die hij heeft of krijgt binnen het college.

Bron: R. Meredith Belbin, Teamrollen op het werk; Academic service,
1998
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Gemeenteomvang
Naar gemeenteomvang ingedeeld, zien we dat naarmate de omvang van de gemeente toeneemt, de teamrol als ‘bedrijfsman’ minder accent krijgt en het accent
op de rol als ‘vormer’ prominenter wordt. In gesprek

‘De kans op fricties in de verhoudingen
lijkt de komende tijd zeer aanwezig.’
met burgemeesters, rolt hier het beeld uit dat in kleinere gemeenten de burgemeester zijn rol vrij praktisch
invult; je moet ook de (afwikkeling van) zaken in het
oog houden. Bij grotere gemeenten verschuift het
accent naar vormer en voorzitter; er kan meer op
afstand gestuurd worden en de aandacht gaat vooral
uit naar het vormgeven aan de inspanningen van het
college als team. Tegelijkertijd hoort bij deze rolopvatting een zeker extravert gedrag.

Opvallend is dat de teamrollen die duiden op de
bemoeienis met de uitvoering van beleid dan wel het
eigen geprononceerde optreden er zo uitspringen. We
zien hier relatief uitgesproken opvattingen van de burgemeesters zelf.
Daar liggen mogelijke frictiepunten met hetzij de ambtelijke organisatie of het domein van de wethouders.
De bestuurspraktijk geeft dan ook aan dat daar nogal
eens de schoen wil wringen.
Een tweede aspect dat aandacht verdient is hoe de
burgemeester als voorzitter van het college opereert,
dan wel wil opereren. Expliciete en uitgesproken
afstemming binnen het college, met oog voor ieders
persoonlijke rolopvatting, is daarbij van groot belang.
Zeker in de eerste fase van samenwerking. Mede op
die wijze kan voorkomen worden dat verhoudingen
gaan schuren. Wellicht kan gebruik gemaakt worden
van de synergie die er mogelijk is als ieders bijdrage
aan het functioneren van het college overeen komt
met de rolinvulling die bij hem past. Dat geldt ook
voor de burgemeester als voorzitter van het college.

In onderstaande grafiek zijn de accenten aangegeven.
In tijdsperspectief gezien ligt het voor de hand dat de
functie, en daarmee de persoon die er op past, zich zal
ontwikkelen naar een explicieter optreden. Daarmee is
ook het spanningsveld aangegeven tussen de huidige
bestuurlijke constellatie en de vermogens en ambities
van de huidige burgemeesters. De kans op fricties in
de verhoudingen lijkt de komende tijd zeer aanwezig.

Rolopvatting, gemeente-omvang

25%
20%
15%

Tot slot

10%

De teamrollen die de burgemeester inzet, betreft
natuurlijk maar één van de facetten van het functioneren. Context, samenstelling van het college en het brede
scala aan taken en verantwoordelijkheden, naast de
taak als voorzitter, spelen een rol in de mate van succes.

5%

zorgdrager

plant

waarschuwer

bron-onderzoek

vormer

groepswerker

voorzitter

bedrijfsman

0%

In perspectief
Opmerkelijk is dat uit de test blijkt dat er geen samenhang is tussen partijpolitieke achtergrond en manvrouw, en de ingezette teamrollen van de burgemeester voor het voorzitterschap van het college.
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We hopen met de Belbinrollen inzicht gegeven te hebben in de groepsprocessen en onderlinge interactie.
Een thema dat vaak, maar meestal impliciet aan de
orde is als het gaat om de verhouding van de burgemeester met zijn college.
Drs Jan Streefkerk mpa,
partner bij Consort (www.consortgroep.nl)
Een uitgebreide versie van dit artikel is te vinden op
burgemeesters.nl.
WWW
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Burgemeesters als mediators

Nu ook eigen vereniging
Eén van de grote succesnummers uit het opleidingenprogramma voor burgemeesters in de opleiding tot
mediator. De afgelopen twee jaar hebben vier groepen burgemeesters de basisopleiding tot mediator
gevolgd en er staat een nieuwe lichting van 16 burgemeesters klaar om dit jaar de opleiding te volgen.
Vrijwel alle deelnemende burgemeesters zijn enthousiast over de cursus. Inmiddels is een eigen vereniging van mediërende burgemeesters in oprichting.

ilo Schoenmaker, burgemeester van Bussum,
is een van de initiatiefnemers voor de oprichting van een vereniging voor mediator/burgemeesters en nu voorzitter van de vereniging i.o. ‘Enkele
maanden geleden heeft een aantal burgemeesters uit
de verschillende opleidingsgroepen een werkgroep gevormd om de mogelijkheden voor de oprichting van een
eigen vereniging na te gaan.’ Niet zonder succes want
op vrijdag 10 maart jl. vond in ’t Spant in Bussum de oprichting plaats van de vereniging, die nu als naam Vereniging van Burgemeesters voor Mediation in Bestuurszaken heeft. ‘We hadden een uitnodiging gestuurd aan
alle burgemeesters die de opleiding hebben gevolgd.
De meesten daarvan hebben de opleiding voltooid met
het behalen van de kennistoets. Uiteindelijk waren er op
de oprichtingsvergadering tien burgemeesters.’

M

Langer houdbaar
De Bussumse burgemeester is zelf erg enthousiast
geraakt over de mogelijkheden van mediation.
‘Mediation neemt een enorme vlucht. Rechters vragen
bijvoorbeeld met regelmaat in procedures of er al is
onderzocht of mediation niet tot een oplossing kon leiden. Ik begrijp dat goed, want mediation is een goede
manier om partijen uit hun eigen conflict te helpen en
beiden met een tevreden gevoel te laten vertrekken.
Door ze lang over hun conflict te laten praten en
nadenken, kunnnen ze samen tot oplossing komen. En
zelf bedachte oplossingen zijn vaak langer houdbaar
dan een rechterlijke uitspraak.’

In de markt
De burgemeesters weten dat het niet bij de basisopleiding kan blijven. Schoenmaker: ‘De praktijk is dat je
kennis en kunde verwateren als je ze niet bijhoudt.
Daar willen we ons als vereniging vooral op gaan rich-

Milo Schoenmaker,
burgemeester
van Bussum

ten. We bundelen de krachten en op die manier willen
we met opleidingsinstituten beter onderhandelen over
vervolgopleidingen. Die heb je nodig om bij het
Nederlands Mediation Instituut als mediator geregistreerd te blijven. Daarnaast willen we mediation promoten. We gaan niet zover dat we burgemeestermediators via de vereniging in de markt zetten. Wel
kunnen we algemene lijsten verstrekken, waarbij het
aan anderen is wie te benaderen.’
In de oprichtingsvergadering is besloten tot de vorming van een oprichtingsbestuur, dat naast voorzitter
Milo Schoenmaker bestaat uit Frans Spekreijse (burgemeester van Lochem), Noortje Chevalier (burgemeester van Bergschenhoek), Willem van Rappard (burgemeester van Noordoostpolder) en de oud-burgemeesters van Veere en Goirle, Adrie de Bruijn en Will de
Vreij. Het oprichtingsbestuur zal zich buigen over de
statuten, begroting en communicatie van de vereniging. De ambitie is er om zich medio juni te kunnen
presenteren. ‘We zullen ons vooral richten op de zaken
waar we goed in zijn, nl op bestuurlijke zaken die in
gemeenten spelen. De vereniging staat open voor burgemeesters en oud burgemeesters die de verplichte
kennistoets hebben gehaald en als mediator geregistreerd zijn bij NMI’, aldus Schoenmaker.
Heeft u belangstelling voor een eventueel lidmaatschap van de vereniging? Dan kunt u terecht bij Milo
Schoenmaker via bestuurssecretariaat@bussum.nl.
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Burgemeesters: m/v

Veel vrouwelijke burgemeesters posteerden zich op de eerste rij voor de
groepsfoto, nog niet wetende dat
enkele minuten later Hare Majesteit en
het NGB-bestuur zich voor de dames
zouden opstellen.

Er zijn relatief weinig vrouwelijke burgemeesters. Dit is reden tot zorg van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties dat zich ten doel heeft gesteld het aantal vrouwen in politieke functies te vergroten. Het ministerie gaf prof. dr. Liesbet van Zoonen de opdracht tot een onderzoek naar de positie van
vrouwelijke burgemeesters. Melanie Hermus, plv. hoofd van de afdeling Kabinetszaken van het departement, geeft een toelichting op het onderzoek dat inmiddels is afgerond.

e burgemeester vervult een belangrijke rol in
het openbaar bestuur en vormt veelal het
gezicht van een gemeente naar buiten toe.
Vandaar het bijzondere belang dat het ministerie van
BZK hecht aan een vergroting van de instroom van
vrouwen in het burgemeestersambt. Tegen deze achtergrond was er behoefte om meer inzicht te krijgen in
de wijze waarop sekse een rol speelt bij de motivatie
voor het burgemeesterschap, bij de stijl van burgemeesterschap en bij de beoordeling van burgemeesters. Omdat er hierover nauwelijks gegevens beschikbaar zijn, heeft Liesbet van Zoonen met gebruikmaking
van bestaand onderzoek over leiderschap en politiek
en op basis van enkele expertgesprekken een aantal
verwachtingen gepubliceerd. De voorgestelde beleidsaanbevelingen in het rapport hebben de status van
discussiestellingen. Het ministerie wil in de komende

D
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tijd nagaan of burgemeesters deze verwachtingen en
beelden in de praktijk daadwerkelijk herkennen.
Voorts of er reden is om meer specifiek aandacht te
besteden aan de positie van vrouwen die de burgemeestersfunctie vervullen of ambiëren en hoe dat dan
het beste zou kunnen gebeuren. Die vragen zijn nu
relevant en winnen nog aan betekenis in het licht van
de discussies over de gekozen burgemeester.

Sociale rol en sekserol
Professor Van Zoonen heeft de positie van (vrouwelijke) burgemeesters onderzocht langs de weg van de
beschikbare literatuur en onderzoek over leiderschap
en politiek. Kernbegrippen in de wetenschappelijke
publicaties op dit gebied zijn de begrippen ‘rolcongruentie’ en ‘rolincongruentie’: dat is de mate waarin de
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sociale rol van mannen en vrouwen al dan niet samenvalt met hun sekserol. Rolcongruentie is het geval
wanneer vrouwelijke leidinggevenden in een positie
zitten waarin een stijl van leiding geven is vereist die
aansluit bij algemeen gedeelde (of stereotype) opvattingen over hoe vrouwen in het algemeen handelen en
reageren. Rolincongruentie treedt op wanneer vrouwen op een positie zitten waarin een stijl van leiding
geven vereist is die aansluit bij algemeen gedeelde
opvattingen over de wijze van handelen en reageren
van mannen. Deze begrippen geven aan hoe stereotype verwachtingen over mannen en vrouwen hun sociale rollen kunnen bevestigen of tegenspreken.

Onderzoeksconclusies
Bestudering van de bestaande wetenschappelijke literatuur geeft Liesbet van Zoonen aanleiding tot een
viertal hoofdconclusies.
Als eerste concludeert zij dat uit literatuur over ambities
voor leiderschap en politiek blijkt dat vrouwen relatief
minder ambities hebben voor hiërarchisch leiderschap
en voor de politiek. Vrouwen voelen zich minder aangetrokken tot (dit type van) leiderschap omdat hun voorkeuren voor werkstijl en omgeving niet aansluiten bij de
hierbij behorende stereotype mannelijke leiderschapskwaliteiten. Het heersende culturele en mentale beeld
van leiderschap is mannelijk; ook het culturele en mentale plaatje van de politiek maakt het voor vrouwen
moeilijker om politieke ambities te ontwikkelen. En het
beeld dat vrouwen van zichzelf hebben en dat anderen
en de media van hen hebben verhoudt zich minder goed
met politieke ambities of een politieke loopbaan. De
mate waarin dat belemmerend werkt, is mede afhankelijk van het politieke systeem. Wanneer partijpolitiek en
evenredige vertegenwoordiging de samenstelling van
het parlement bepalen, zien vrouwen voor zichzelf meer
kans dan wanneer het om persoonlijke kandidatuur en
‘the winner takes it all’-systemen gaat.
Als tweede conclusie blijkt uit de literatuur over stijlen
van leiderschap en politiek, dat vrouwelijke leidinggevenden en politici zichzelf meestal niet als een hiërarchisch of taak georiënteerd leider zien, maar vaker als
democratisch en interpersoonlijk georiënteerd. Deze
stijl staat te boek als ‘transformationeel’ leiderschap.
Deze stijl van leiderschap – gericht op samenwerking,
het bereiken van consensus, teambuilding en participatie – past overigens goed bij de functie van burgemeester. Vrouwen kunnen dit type leiderschap volgens de terminologie van het onderzoek ‘rolcongruent’ uitoefenen.

De derde conclusie van Van Zoonen betreft het beeld
over de competenties. Wanneer het op de beoordeling
van competentie, integriteit en uitstraling van leidinggevenden en politici aankomt, spelen seksestereotypen ook een belangrijke rol. Vrouwen worden competenter geacht op zogenaamd ‘vrouwelijke’ terreinen
(bv. onderwijs, gezondheidszorg, cultuur) dan op traditioneel mannelijke (zoals economie of veiligheid).
Beide seksen worden beoordeeld naar de wijze waarop ze beantwoorden aan een ideaaltypisch beeld van
‘leider’ en ‘politicus’.
Omdat er weinig tot geen specifiek onderzoek is over
vrouwelijke en mannelijke burgemeesters, is in het
onderzoek gebruik gemaakt van de beschikbare literatuur over leiderschap en politiek om een aantal vooronderstellingen te formuleren over factoren die een rol
zullen spelen in de beoordeling van de burgemeester.
Met gebruikmaking van de begrippen rolcongruentie
en -incongruentie is voor elk van die factoren uitgewerkt hoe de beoordeling van vrouwelijke burgemeesters naar verwachting zal uitpakken. Als algemene tendens geldt daarbij: hoe congruenter de taakuitoefening, des te positiever de beoordeling. Omdat de uitkomsten van deze ideaaltypische benadering vooronderstellingen of verwachtingen zijn, dienen juist deze
verwachtingen getoetst te worden aan de ervaringen
en praktijk van burgemeesters. In de tabel zijn de
bevindingen samengevat.

Mogelijke factoren bij de beoordeling van vrouwelijke burgemeesters

Context

Leiderschap

rolcongruent

rolincongruent

Omvang

Klein en middelgroot

Groot

Sociaal economisch

Diensten en zorgsector

Hand- en/of landarbeid

Demografisch

Diverse samenstelling

Traditionele samenstelling

Medialandschap

Stabiel

Competitief

Lokale cultuur

Open, flexibel

Gesloten, traditioneel

Politiek-bestuurlijk

Open, progressief

Gesloten, conservatief

Burgemeesterstraditie

Vrouwen

Mannen

Mediacultuur

Divers

Eenvormig

Ambitie

Informeel, sociaal

Expliciet, individueel

Stijl

Transformationeel

Hiërarchisch

Competentie

Gemeenschapsvorming

Openbare orde en

en representatie

veiligheid

Integriteit

Professioneel

Persoonlijk (gezinsleven)

Uitstraling

Combinatie V/M

Mannelijk
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Discussiestellingen
De beleidsvoorstellen in het rapport hebben de status
van discussiestellingen. Liesbet van Zoonen doet de
volgende voortellen:
• het vergroten van de ‘pool’ door actieve headhunting onder vrouwelijke, provinciale en landelijke
bestuurders qua instroom en onder vrouwelijke burgemeesters qua doorstroom;
• aandacht voor de taakomschrijving van het burgemeesterschap waarbij het leiderschap van de burgemeester als transformationeel wordt benadrukt en
de training van deze wijze van leidinggeven;
• het zichtbaar maken van de prestaties van vrouwelijke burgemeesters die in ‘rolincongruente’ gemeenten burgemeester zijn;
• het trainen van mannelijke en vrouwelijke burgemeesters in het flexibel schakelen tussen verschillende stijlen van leiding geven ook als sprake is van
een relatief grote mate van rolincongruentie;
• als het gaat om de beïnvloeding van de beoordeling

van burgemeesters liggen de aanbevelingen in de
sfeer van: bewustwording van beoordelingsmechanismen en trainingen voor burgemeesters op het
gebied van media, communicatie en persoonlijke
uitstraling om professioneel beter over het voetlicht
te komen.

Stof tot nadenken
Het onderzoek van Liesbet van Zoonen levert stof tot
nadenken en discussie, overigens niet beperkt tot
beleid voor vrouwelijke burgemeesters alleen.
Succesvol burgemeesterschap vraagt om verschillende
stijlen van leiding geven. Ook is het van belang aandacht te besteden aan persoonlijke uitstraling en presentatie in de media. In de context van de invoering
van een gekozen burgemeester krijgen de hiervoor
genoemde doelstellingen ook weer een andere betekenis (stimuleren kandidaatstelling; campagnevoering
e.d.). Het aardige van de invalshoek van dit onderzoek
is, ten slotte, dat het past in de belangstelling die er
op dit moment is voor leiderschap en gewenste leiderschapsstijlen ook in de politiek.
Op de korte termijn zal het ministerie het onderzoek
aan de orde stellen bij de burgemeesters zelf, het
NGB, de politieke partijen, de commissarissen van de
Koningin en de kabinetschefs. Doel daarvan is om te
zien of de verwachtingen en beelden uit het onderzoek
in de praktijk herkend worden of juist niet, en of er
reden is om meer specifiek aandacht te besteden aan
de positie van vrouwen die de burgemeestersfunctie
vervullen of ambiëren. Op de langere termijn zal nader
empirisch onderzoek worden geëntameerd. Dit alles
voor concreet beleid en een concreet aanbod.

Melanie Hermus,
Plv. hoofd afd. Kabinetszaken
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

U kunt het gehele rapport downloaden van de site van
het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (www.minbzk.nl). Het ministerie en het
NGB nodigen u uit voor een reactie op het onderzoek.
Deze reacties kunt u kenbaar maken aan het secretariaat van het NGB via info@burgemeesters.nl.

Prof. dr. Liesbet van Zoonen
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Jan Mans, oud-burgemeester van Enschede

Het eerste jaar zit erop

Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing
Op initiatief van Jan Mans startte begin 2005 het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing zijn activiteiten.
Met een tweejarige subsidie van het Ministerie van BZK wil het Netwerk opgedane bestuurlijke ervaringen
en kennis rond crises en rampen toegankelijk maken voor bestuurders. Het Netwerk richt zich daarbij vooral op burgemeesters en hun persoonlijke ervaringen. De stichting ‘vierde’ haar eenjarig bestaan met de
publicatie ‘Als dat maar goed gaat’ en een serie regionale bijeenkomsten voor burgemeesters.

en veertiental burgemeesters geeft in het boek
‘Als dat maar goed gaat, bestuurlijke ervaringen
met crises’ in interviews weer wat hen overkwam, toen ze met een crisis geconfronteerd werden.
Het gaat daarbij niet alleen om de ‘bekende’ rampen
zoals de vuurwerkramp in Enschede en de Herculesramp in Eindhoven. Ook komen in het boek ervaringen
van burgemeesters met andersoortige crises aan de
orde. Zo vertelt Franc Weerwind over zijn belevenissen
met de brand in een cacaofabriek in Lutjewinkel.
Weerwind was toen (2004) al wel benoemd en beëdigd,
maar nog niet geïnstalleerd als burgemeester.

E

Ellendige periode
Tin Plomp was de eerste burgemeester van Zwartewaterland, dat in 2001 ontstond na fusie van de gemeenten Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis. Bij zijn aantreden trof Plomp een onhoudbare situatie rond brommerraces. ‘Het was op dat moment politiek gezien
onverkoopbaar om de races doorgang te laten vinden
op de oude manier. Vlak na de rampen in Enschede en
Volendam voelde iedereen aan dat het risico gewoonweg te groot was.’ Nadat de burgemeester met een
noodverordening de races verbood, escaleerde de boel
en braken in Genemuiden rellen uit die uitmondden in
een echte volksopstand. In het interview vertelt Plomp
met de nodige ongeloof over de lange en ellendige
periode die hij vervolgens heeft meegemaakt.
Weer anders verging het Matthieu Meijer in
Geertruidenberg tijdens de ramp in de Amercentrale,

bestuurlijknetwerk.nl
WWW
website van het Bestuurlijk Netwerk crisisbeheersing. Hier vindt u
thematisch de lessen die ervaringsburgemeesters hebben getrokken
na hun optreden in crises.

waar in 2003 tijdens onderhoudswerkzaamheden een
grote steiger instortte en vijf mensen het leven lieten.
In het interview gaat de burgemeester in op de relatie
met de nabestaanden van de (Turkse) slachtoffers en
de cultuurverschillen tussen de Nederlandse overheid
en de allochtone bevolkingsgroepen.

Kwetsbare positie
Genoemde burgemeesters hebben hun persoonlijke
ervaringen niet alleen laten vastleggen in het boek ‘Als
dat maar goed gaat’. Zij hebben deze in kleinschalige
regionale bijeenkomsten – op een openhartige en soms
kwetsbare manier – ook met collegaburgemeesters
gedeeld. Het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing en
het Nederlands Genootschap van burgemeesters hebben de afgelopen maanden een tiental van dergelijke
bijeenkomsten georganiseerd. Burgemeesters spraken
er openhartig over vele, dikwijls heel persoonlijke
aspecten van crises die zijzelf van nabij of op afstand
hebben beleefd en de lessen die zij uit die omstandigheden hebben getrokken. Een avond waarop een burgemeester recht uit het hart over zijn eigen crisiservaringen spreekt, blijkt een werkzaam concept te zijn. De
wisselwerking tussen ervaringsdeskundigen en collega’s die – gelukkig – nog geen crisis hebben meegemaakt, blijkt volgens deelnemers juist in de beslotenheid van de avond aan kracht te winnen. De avonden
worden als waardevol bestempeld, omdat het collega’s
verleidt niet alleen stil te staan bij de grote rampen,
maar ook wordt bediscussieerd hoe kwetsbaar burgemeesters bij kleinere incidenten kunnen zijn.
De publicatie ‘Als dat maar goed gaat, bestuurlijke
ervaringen met crises’ is in december 2005 aan alle
burgemeesters toegestuurd. Extra exemplaren
( à € 19,90, excl. BTW en verzendkosten) zijn te
bestellen via info@bestuurlijknetwerk.nl.
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Zuid-Holland Zuid: Koploper
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wacht niet af waar ‘Den Haag’ mee komt, maar neemt zelf de verantwoordelijkheid en het initiatief om de organisatie van de rampen- en crisisbeheersing op een hoger plan te
brengen. Een blik achter de schermen bij een koploper.

anuit het gezichtspunt van crisisbeheersing en
risk management is de regio Zuid-Holland Zuid
een hoogst interessant gebied. Het heeft een
dichtvertakt snelwegen- en spoorwegennet, rivieren
met honderdduizenden scheepsbewegingen per jaar
en risicovolle bedrijfstakken op haar grondgebied.
‘Dan is het niet meer dan logisch dat fysieke veiligheid
een belangrijk onderwerp is. En dat de twintig
gemeenten van Zuid-Holland Zuid hun krachten zo
goed mogelijk bundelen om het risico op rampen en
crises zo klein mogelijk te houden’, gaf regiosecretaris
Kees van Netten onlangs te kennen.

V

Belletje
Op een of andere manier voel je ter plekke ook dat er
een drive zit achter de vijf kolommen die er op het
gebied van fysieke veiligheid actief zijn: de brandweer,
de gemeenten, de politie, de milieudienst en de

Je moet niet bang zijn om iets te geven
en iets te nemen. Soms is het veel
slimmer om samen te werken, ook al
zitten er allerlei nadelen aan vast.
GHOR/GGD. Bas van Tijn, werkzaam bij de staf van de
veiligheidsregio, heeft in elk geval een gedeeltelijke
verklaring voor dit ‘geheim’.
De eerste is dat de veiligheidsregio de héle veiligheidsketen – van proactie tot en met de nazorg –
beslaat: ‘Voorkomen is minstens net zo belangrijk als
het bestrijden.’ De tweede is dat de prioriteit hier ook
echt ligt bij wat er met en na dat ‘belletje naar de
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alarmcentrale’ op gang komt. Iedereen weet hier dat
het eerste halfuur na dat telefoontje beslissend is. De
inhoud wint het dus van de competentie.
De derde keuze betreft het gegeven dat deze veiligheidsregio zich aan ‘het knellende keurslijf van het
kolomdenken’ wil onttrekken. Er is bijvoorbeeld een
regionaal rampenbestrijdingsteam opgericht dat
bestaat uit ambtenaren vanuit alle gemeenten in de
regio. Bij een calamiteit kan een gemeente een beroep
doen op dit team. Daarnaast beschikt de regio over
een Geïntegreerde Meld Centrale (GMC) die de meldingen en alarmeringen voor zowel de brandweer, de politie als de ambulance verzorgt. Dat wil de regio trouwens ook graag zo houden. Van Tijn: ‘Als er iets
gebeurt, belt de burger 112. Die wil dan dat er snel en
adeqaat wordt gehandeld – en niet dat hij met een
andere meldkamer wordt doorverbonden.’

Veiligheidsbureau
Begin vorig jaar is in de regio Zuid-Holland Zuid een
Veiligheidsbureau opgericht. Het bureau is belast met
de dagelijkse gang van zaken en de multidisciplinaire
uitvoering. De samenwerking is vergaand, maar de
taken liggen waar ze horen. Zo doet de staf alles wat
met ‘besturen en brieven’ te maken heeft en worden
de hulpdiensten vanuit een aparte unit aangestuurd.
Wat zou zo’n koploper nu andere regio’s willen meegeven? Bas van Tijn: ‘Dat je niet bang moet zijn om multidisciplinair iets te geven en iets te nemen. Soms is het
veel slimmer om samen te werken, ook al zitten er
allerlei nadelen aan vast.’

De praktijk
Wat gaat er voor de hulpverlener in praktijk veranderen? Ook hier geldt dat de veiligheidsregio vooral op
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onder de veiligheidsregio’s
de inhoud koerst. Dit voorjaar wordt met 8 miljoen
euro publiek geld en exploitatie door een private partner een uniek, nieuw multidisciplinair oefencentrum in
gebruik genomen. Naast normale oefenobjecten is ook
een stuk snelweg, spoor, water en een chemische
plant gebouwd om voor hulpverleners uit het hele land
realistische oefeningen en trainingen te kunnen verzorgen.

en er is krachtig geïnvesteerd in een eigen oefenterrein. We willen dus graag op een hoogstaand niveau
samenwerken. Maar als we het doen krijgen we grote
financiële problemen.’

Bas van Tijn: ‘Wij dragen de vorming van de veiligheidsregio een warm hart toe. En we hopen natuurlijk
dat de wetgeving rond de veiligheidsregio’s het ons
mogelijk maakt om op onze manier vooruit te kunnen.
Ons gebied staat geen risico’s toe. Wij kunnen ook niet
afwachten totdat in Haagse torens iets is bedacht.
Want morgen rijden hier de chloortreinen weer.’

Niet improviseren

Basisniveaus
Uiteraard moet de regio voldoen aan de vraag van
minister Remkes van BZK om per 1 juli aan de gegeven
basisniveaus te voldoen. Wat dat betreft is de regio al
een eind op weg. Bestuurlijk krijgt de veiligheidsregio
steeds meer vorm. De regionale brandweer en de
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en
Rampen (GHOR) hebben altijd al een gezamenlijk
bestuur gehad. De burgemeesters van de twintig aangesloten gemeenten vormen het Veiligheidsbestuur.
Alleen de regionalisering van het beheer van de brandweer en het in regionale dienst nemen van een deel
van het brandweerpersoneel zal meer tijd gaan kosten.
Bas van Tijn: ‘We kiezen wel voor schaalvergroting met
uiteindelijk één regionale brandweerorganisatie in
Zuid-Holland Zuid, maar daarbij willen we alle zorgvuldigheid betrachten voor het personeel. Je kunt niet
zomaar mensen uit de gemeenten trekken en naar de
regionale brandweer overtanken.’

Zwakste schakel
De zwakste schakel in de implementatie van de veiligheidsregio zit volgens Bas van Tijn en bureauhoofd
operationele multidisciplinaire voorbereiding Wim
Visser bij het gebrek aan voldoende financiële middelen. ‘Er wordt hier veel multidisciplinair samengewerkt

Waarbij volgens hen moet worden aangetekend dat
gemeenten al zoveel hebben geïnvesteerd dat nu toch
echt het Rijk extra in de buidel zal moeten tasten.

Maar dan stáát er ook wat. Korpschef Ruud Bik van de
politie Zuid-Holland Zuid sprak rake woorden toen hij
het een poosje geleden over de meerwaarde van de

‘Ons gebied staat geen risico’s toe.
Wij kunnen niet afwachten tot in de
Haagse torens iets is bedacht. Morgen
rijden hier de chloortreinen weer.’
veiligheidsregio had: ‘Nu is het zo dat er bij een ramp
tachtig procent wordt geïmproviseerd en dat twintig
procent geregeld is. Dat maakt ons kwetsbaar. In de
nieuwe veiligheidsregio zou het zo moeten zijn dat
tachtig procent geregeld is en dat twintig procent
improvisatie is.’
Iets regelen is overigens niet hetzelfde als een gebrek
aan flexibiliteit organiseren. Integendeel.
Regiosecretaris Kees van Netten, tevens voorzitter van
het VeiligheidsMT in Zuid-Holland Zuid, riep onlangs
alle partners in de veiligheidsketen op over grenzen
heen te stappen. Hij haalde daarbij een oude Chinese
waarheid aan die zegt, ‘dat het actief meebewegende
riet er na de storm weer fier bijstaat, terwijl de onwrikbare bomen beschadigd of ontworteld zijn’.

Landelijke Werkgroep Communicatie Veiligheidsregio’s
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service
Jaarcongres NGB
Ook dit jaar vindt op de eerste donderdag
van oktober het jaarcongres van het NGB
plaats, echter voor het eerst los van de
‘huishoudelijke’ algemene ledenvergadering. Op donderdagmiddag 5 oktober staat
Sociale cohesie centraal in het congres,
waarvoor u binnenkort een uitnodiging
tegemoet kunt zien.

Algemene ledenvergadering
Nederlands Genootschap van
Burgemeesters
Voor het eerst vond de algemene ledenvergadering van het NGB in het voorjaar
plaats. Op 30 maart jl. kwamen de leden
bijeen. Naast de gebruikelijke onderwerpen, die bij een jaarvergadering horen,
hebben de leden zich ook uitgesproken
over een wijziging van de Statuten van de
vereniging. Deze waren 20 jaar geleden
voor het laatst gewijzigd.
De Statuten zijn op twee belangrijke
onderdelen aangepast. De eerste betreft
de actualisering van de doelstellingen en
activiteiten van het Genootschap. In de
afgelopen jaren heeft het NGB zich sterk
als beroepsorganisatie ontwikkeld en zijn
de belangenbehartiging en de professionalisering belangrijke aandachtsgebieden
geworden. Het bestuur wil op deze ingeslagen weg verdergaan en heeft dit nu ook
in de Statuten laten vastleggen.
Tweede belangrijke aanpassing in de
Statuten betreft de relatie met de oud-burgemeesters. Nu kunnen burgemeesters na
hun arbeidszame leven lid blijven van het
Genootschap en telt het NGB zo’n 290
postactieve leden. Na de Statutenwijziging
komt er een wijziging in de positie van de
voormalige burgemeesters. Zij kunnen na
hun burgemeesterschap de status van ‘oud
lid’ krijgen en – tegen gereduceerd tarief
– deelnemen aan een beperkt aantal activiteiten van het NGB. Zo kunnen zij een uitnodiging voor het najaarscongres tege-
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moet zien en het Burgemeestersblad en de
digitale nieuwsbrief blijven ontvangen.
Nieuw is dat dit niet alleen de ‘gepensioneerden’ betreft, maar ook geldt voor de
voormalige burgemeesters, die een andere
functie bekleden. Statutair is vastgelegd
dat het NGB de relatie met zijn oud-leden
onderhoudt.
Het verslag van de algemene ledenvergadering en van de Statutenwijziging vindt u op
WWW
burgemeesters.nl

Bestuurswisseling
De leden van het NGB hebben in de jaarvergadering een nieuw bestuur gekozen.
Zoals u in zijn column op pagina 3 heeft
kunnen lezen, heeft Jaap Pop (burgemeester van Haarlem) het voorzitterschap overgedragen aan Ronald Bandell (burgemeester van Dordrecht). Na twee bestuurstermijnen beëindigde Nico Schoof (burgemeester van Alphen aan den Rijn) zijn functie als secretaris en zal Peter Rehwinkel
(burgemeester van Naarden) deze overnemen. Tijdens het najaarscongres van 5
oktober a.s. zal het NGB uitgebreider
afscheid van deze vertrokken bestuursleden nemen.
Tevens heeft het NGB via de wijziging van
de Statuten zijn bestuursstructuur gewijzigd. In plaats van een dagelijks en een
algemeen bestuur kent het NGB nu één
bestuur, bestaande uit maximaal acht
leden. De volgende leden van het ‘voormalige’ algemeen bestuur zijn vetrokken:
Cees Bijl (burgemeester van Emmen),
Truida Jonkman (burgemeester van
Scheemda), Herman Klitsie (burgemeester
van Oss), Bernard Kobes (burgemeester
van Wierden), Jacob Reitsma (burgemeester van Wymbritseradiel), Alexander
Tchernoff (burgemeester van De Bilt),
Liesbeth Tuijnman (burgemeester van
Overbetuwe), Jan Waaijer (burgemeester
van Zoetermeer) en de postactieven
Michiel Alma en Jan Andel.
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Het bestuur heeft de jaarvergadering de
volgende bestuurssamenstelling voorgesteld:
Voorzitter:
Ronald Bandell (burgemeester van
Dordrecht)
Leden:
Peter Rehwinkel (burgemeester van
Naarden, beoogd secretaris)
Ype Dijkstra (burgemeester van Zeewolde,
penningmeester)
Michel Marijnen (burgemeester van
Roosendaal, vice-voorzitter)
Willem van Rappard (burgemeester van
Noordoostpolder)
Anne Meijer (burgemeester van Westerveld)
Armand Cremers (burgemeester van Beek)
Heleen van Rijnbach (burgemeester van
Bunnik)

Plannen voor 2006
In de jaarvergadering heeft het bestuur zijn
jaarprogramma voor 2006 aan de leden
gepresenteerd. Het Nederlands
Genootschap wil zich de komende jaren
verder ontwikkelen als de beroepsvereniging van dé burgemeesters in het land.
Daartoe zal het bestuur in 2006 extra aandacht schenken aan:
• Nadrukkelijker dan voorheen wil het
bestuur als beroepsorganisatie standpunten namens de burgemeesters in het
land innemen over onderwerpen, die het
ambt van de burgemeester raken.
Vanzelfsprekend betreft dat het dossier
rond de aanstellingswijze/verkiezing van
de burgemeester, maar ook op andere
terreinen als veiligheid, handhaving en
het lokaal bestuur wil het NGB de inzichten van burgemeesters bij anderen voor
het voetlicht brengen.
• Na het jaar (2005) dat in het teken stond
van het 50-jarig jubileum van het
Genootschap heeft het bestuur er voor
gekozen in 2006 weer een inhoudelijk
thema te verdiepen in de activiteiten van
het NGB. Dit inhoudelijke thema betreft
sociale cohesie.
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Dat betekent regelmatig overleg tussen
de besturen, uitwisseling van informatie
en zo mogelijk samen optrekken in overleggen met derden en in standpuntbepaling. Nieuw is dat het NGB en de VBBB
een personele unie hebben in de besturen van beide organisaties.

BZK-berichten
Circulaire over de gevolgen van het
CAO-Rijk voor de burgemeesters
Op 10 maart verscheen de circulaire
van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, waarin
informatie is opgenomen over de
gevolgen van de recent afgesloten
CAO-Rijk voor onder andere de burgemeesters. De informatie betreft onder
meer de wijziging per 1 januari 2006
van de bezoldiging van burgemeesters
en de procentuele en nominale eindejaarsuitkering voor burgemeesters.

terapparatuur. Daarnaast worden
bepalingen ingevoerd die aanspraak op
saldering van de reiskosten voor zakelijk reizen mogelijk maken. Ook wordt
een wijziging doorgevoerd waardoor
reiskosten voor woon-werkverkeer bij
een enkele reisafstand van minder dan
10 kilometer kunnen worden vergoed.
Verder zijn er nog een aantal technische wijzigingen.
Onlangs ontvingen de burgemeesters
al een circulaire met informatie over
deze wijzigingen.

Circulaire over de wijzigingen van het
Rechtspositiebesluit burgemeesters
en de Regeling rechtspositie burgemeesters
Recentelijk zijn het Rechtspositiebesluit burgemeesters en de Regeling
rechtspositie burgemeesters op verschillende onderdelen gewijzigd.
De wijzigingen betreffen onder meer de
mogelijkheid om een tegemoetkoming
te verstrekken voor de belastingheffing
over ter beschikking gestelde compu-

De integrale tekst van de verschillende
rechtspositiebesluiten en -regelingen
kunt u vinden op de www.overheid.nl,
onder wet- en regelgeving.

• Het bestuur zal in 2006 de communicatie
met de leden versterken. Het Burgemeestersblad kent al een nieuwe opzet
en voor de actuele berichtgeving is er de
digitale nieuwsbrief. In 2006 zal de website van de vereniging (www.burgemeesters.nl) een nieuwe opzet en inhoud krijgen. Naast deze informatievoorziening
wil het bestuur nadrukkelijk ook de leden
betrekken in de standpuntbepaling van
de vereniging en de gelegenheid bieden
om ervaringen onderling uit te wisselen.
Mede daarom is gekozen voor de twee
landelijke ledenbijeenkomsten in het
voor- en najaar. Ook wil het bestuur het
komende jaar rond actuele onderwerpen
(regionale) bijeenkomsten organiseren.
• Het NGB zal de opleidingsactiviteiten

Deze circulaires en andere informatie
die betrekking heeft op politieke
ambtsdragers, kunt u vinden op de
internetsite van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbzk.nl, openbaar
bestuur, politieke ambtsdragers.

Grote belangstelling voor
opleidingen
De burgemeesters hebben zich ‘massaal’
ingeschreven voor de cursussen uit het
opleidingenprogramma van het NGB. Zo’n
160 burgemeesters hebben zich voor deelname aan één of meer opleidingen aangemeld. Ten opzichte van vorig jaar is dat een
stijging van 35%. Een aantal opleidingen
kent een grote overtekening, daarom is er
bij de meeste cursussen sprake van reservelijsten. Voor een aantal van deze overtekende cursussen zoekt het NGB naar
mogelijkheden om dit najaar tweede uitvoeringen te organiseren.

Samen werken aan lokale
veiligheid

van het professionaliseringsfonds burgemeesters continueren. Het NGB heeft de
minister van BZK voorgesteld deze uit te
breiden met loopbaanoriëntatie-trajecten.
• Er bestaat bij burgemeesters grote
behoefte aan de mogelijkheid om in
voorkomende gevallen te kunnen spreken met een deskundige en ervaren collega. Vanuit deze achtergrond wil het
bestuur in 2006 de ‘collegiale bijstand’
opzetten. Op een aantal onderwerpen
(rampen en crises, bestuurlijke crises,
etc) wil het NGB een team van burgemeesters, waar collega’s in het land via
het NGB een beroep op kunnen doen.
• Het NGB-bestuur wil de samenwerking
met de vakbonden verder versterken.

De VNG organiseert op 17 mei een congres
over lokale veiligheid in samenwerking met
diverse partners in veiligheidsland: NPI,
NVBR, GHOR, Politieacademie,
Bestuursacademie Nederland en Nibra.
Informatie en inschrijving vindt u op
WWW
congresenstudiecentrum.nl
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Wie dacht dat de verzamelde ambtsketens op de jubileumgroepsfoto uniek waren, heeft het mis. De afgelopen weken stuurden diverse burgemeesters
foto’s in waarop ook groepen burgemeesters met de ketens om prijken. Bearn Bilker (burgemeester van Kolummerland) stuurde een foto van burgemeesters in een stadion in. Deze heeft ergens in de jaren 1920 op de voorpagina van het toenmalige dagblad De Standaard gestaan. Via Mirjam Salet (burgemeester van Hoogezand-Sappemeer) kwam het NGB in het bezit van de foto uit 1924 met daarop een groep transpirerende Zeeuwse burgemeesters in
een ‘betooging voor de Koningin’. Van recenter datum is een foto van de burgemeesters die het college van Doesburg heeft voortgebracht: van links naar
rechts Hermen Overweg (burgemeester in Doesburg) en de voormalige Doesburgse wethouders Elbert Roest (burgemeester van Laren-NH), Niels Joosten
(burgemeester in Brummen), Henk Aalderink (burgemeester in Bronckhorst) en Arno Frankfort (burgemeester van Veghel).

