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Prof. dr. Jean Tillie van de Universiteit van Amsterdam stond in zijn bijdra-

ge stil bij de drijfveren van individuen om te radicaliseren. Uit een studie 

onder Amsterdamse moslims destilleerde hij twee factoren: een politieke 

en een religieuze. In de politieke context speelt het gevoel mee dat de 

islam onder vuur ligt, de religieuze dimensie komt tot uiting in orthodoxe 

geloofsopvattingen. Van de Amsterdamse moslims scoort 2% hoog op 

zowel orthodoxe opvattingen als politieke afkeer. Hij deelt de opvatting 

van de NCTb dat de toon van het integratiedebat een belangrijke trig-

ger kan zijn in het radicaliseringsproces. De toon kan met name onder 

orthodoxe moslims tot een verhardingsproces leiden. De gemeente 

Amsterdam ontwikkelt actieplannen om juist met deze groep moslims in 

contact te komen. 

Daarna was het de beurt aan dr. Jaap van Donselaar, verbonden aan de 

Rijksuniversiteit Leiden en de Anne Frank Stichting. Hij ziet rechtsextre-

misme als een spreekwoordelijke veenbrand. Op dit moment is de groep 

beperkt zichtbaar, maar hij sluit in de toekomst een golf van nieuwe 

geweldsincidenten niet uit. 

Na de pauze wist comédienne Soundos het integratiedebat in een humor-

volle vorm te gieten. Daarna was er de traditionele jaarrede van de voorzit-

ter van het NGB. Ronald Bandell schonk daarin aandacht aan de nieuwe 

bevoegdheden die op stapel staan, de grote instroom van nieuwe burge-

meesters en bedreigde collega’s. 

Afsluitend nam Dick Schoof, directeur-generaal Veiligheid van BZK, de toe-

spraak van de minister waar. Uit de toespraak bleek de waardering voor de 

manier waarop het NGB de aanbevelingen van het onderzoek De vallende 

Op 4 oktober kwam het NGB met ongeveer 200 deelne-

mers bijeen voor een geslaagd congres in De Kunstmin in 

Dordrecht. Het thema van het congres was ‘Radicalisering’. 

De eerste spreker, Sybrand van Hulst, stelde dat het de 

taak van de AIVD is om onbekende dreigingen zichtbaar 

te maken. Gemeenten wordt een handelingsperspectief 

geboden om met de dreiging aan de slag te gaan. Onder 

rechtsradicalen neemt de directeur van de AIVD waar dat 

een politiek platform ontbreekt en de groep in toenemende 

mate versplintert.

Najaarscongres

vervolg op pagina 3  •
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‘Een beetje integer bestaat niet’

Integriteit is een veel besproken onderwerp de laatste tijd; vooral bij de overheid, 

zowel in het openbaar bestuur als binnen ambtelijke organisaties. Integriteit staat 

voor onbesmet, onaangetast en ongekreukt als je het vanuit een negatieve invals-

hoek bekijkt. Maar als je een positieve insteek kiest, staat integriteit voor kwaliteit 

van functioneren van de overheid waarop een ieder moet kunnen rekenen. Het 

staat voor een waarde waar burgers op moeten kunnen vertrouwen.

Integriteit is zowel voor ambtelijke organisaties als ook voor politieke besturen 

een belangrijk onderwerp omdat het gaat om het vertrouwen van de burger in ons 

handelen. De burger moet ervan op aan kunnen dat zijn aanvraag voor een bouw-

vergunning op een zelfde manier wordt bekeken als die van de buurman. Een ver-

eniging die subsidie aanvraagt, moet ervan op aan kunnen dat die vraag objectief 

wordt bekeken en getoetst.

Om integer te kunnen werken, hebben we de laatste jaren gedragscodes en regels 

opgesteld waaraan we moeten voldoen. Maar hoe zit het met u, kent u al die 

regels uit het hoofd? Ik niet en ik ga ze niet leren ook. Maar hoe is er dan wel een 

garantie dat integriteit in de praktijk wordt gebracht?

Binnen de ambtelijke organisatie zal het gesprek gevoerd moeten worden over 

wat wel en niet kan. Er zullen voorbeelden en casussen besproken moeten worden 

en men moet ruimte voelen om zaken ter discussie te stellen zonder direct afgere-

kend te worden. Daaruit  komen gedragslijnen voort die in een organisatie gelden. 

We moeten elkaar er ook op willen en mogen aanspreken.

Voor het openbaar bestuur, of dat nu in colleges van B en W is, in fracties of in de 

raad, geldt: spreek elkaar aan en bevraag elkaar. Mag ik als lid van de raad of het 

college wel actief zijn in een sportclub en tot hoever kan ik daarin gaan? Weten 

mijn collega´s dat en wat vinden die ervan? Hoe verhoudt zich de volksvertegen-

woordigende rol tot die van de belangenbehartiger en hoever ga ik daarin? Kan ik 

als raadslid in het bestuur van de lokale welzijnsstichting deelnemen? Hoe vaak 

meldt iemand in uw raad dat hij/zij niet meestemt in verband met belangenver-

strengeling? Integriteit consequent en consistent bespreken is nodig. Want een 

beetje integer bestaat immers niet.

Veel raden en colleges hebben naast de Gemeentewet, die veel ruimte laat, eigen 

verordeningen vastgesteld. Die kunnen helpen bij de discussie over integriteit. Het 

eerste belang voor de burger is dat we er met elkaar zeer regelmatig bij stil staan. 

Dat het bij wijze van spreken een vast onderwerp is op onze college- en fractie-

agenda. Dat we ons telkens weer de vraag stellen: kan ik in dit dossier onafhanke-

lijk handelen? Ben ik transparant en kan ik verantwoorden wat ik doe?

Het is zowel ter bescherming van de ambtenaar als van de bestuurder dat dit een 

regelmatig terugkerend onderwerp is, waardoor we elkaar ook scherp kunnen 

houden. Het zou mooi zijn als op verjaardagen integriteit niet alleen in relatie 

tot anderen en schandalen besproken werd maar ook in relatie tot onszelf en als 

voorbeeld.

Amy Koopmanschap,

burgemeester van Diemen,

lid redactiecommissie Burgemeestersblad

commentaar
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burgemeester heeft vormgegeven. Voorts werd stilgestaan bij het 

personeelsbeleid en de behoefte voor intercollegiale ondersteu-

ning. 

Nadat voorzitter Ronald Bandell bestuurslid Anne Meijer nadruk-

kelijk bedankte voor zijn diensten, werd het congres afgesloten met 

een diner, waar verder werd gediscussieerd over de ontwikkelingen 

en de mooie kanten van het burgemeestersvak. <
Wouter Jong

Zie ook pagina 8 t/m 14.

Alle presentaties vindt u op www.burgemeesters.nl

Half twee ’s nachts. De mobiele telefoon gaat. 

Zou er weer een In Bewaring Stelling zijn? Nee, de 

alarmcentrale aan de lijn. Er is een grote brand. 

Een supermarkt met daarboven gelegen woningen 

staat in brand. 

Er was een inbraakalarm en toen de politie ging 

kijken was het vanwege de rookontwikkeling al 

niet mogelijk binnen te komen. Onmiddellijk ging 

het door mij heen dat het kleine winkelcentrum 

waar deze supermarkt staat de laatste tijd veel 

last had van een groep jongeren, die in het jargon 

‘hangjongeren’ worden genoemd. Zouden die?

Er was weinig tijd daaraan te denken, want een 

nieuw telefoontje leerde mij dat er grip 1 was 

afgekondigd. Dan hoef ik er niet meteen heen 

dacht ik, want er waren voor zover bekend geluk-

kig geen slachtoffers te betreuren.

Tien minuten later weer een telefoontje. De 

ambtenaar rampenbestrijding aan de lijn met de 

mededeling dat grip 3 was afgekondigd en dat er 

nog geen sein ‘brand meester’ was gegeven.

Tijd om naar de brandweerkazerne te gaan. Door 

een doodstille stad reed ik naar de kazerne, waar 

het operationeel centrum in vol bedrijf begon 

te raken. Brandweer, politie, ambulancedienst, 

stadsbeheer, de sociale dienstmedewerkers belast 

met het bemannen van zoals wij dat noemen het 

proces ‘opvang’, een ict medewerker voor het aan-

sluiten van pc’s voor het geval ze het niet zouden 

doen, mensen van communicatie en van de facili-

taire dienst. In korte tijd was een sporthal bemand 

voor het opvangen van dakloze mensen, werd een 

bus gecharterd voor het vervoer van deze mensen, 

werden contacten gelegd om het proces ‘nazorg’ 

na opvang te starten etc. 

Met de commandant bezocht ik het winkelcen-

trum en wat ik daar zag aan samenwerking tus-

sen hulpdiensten was fantastisch. Tientallen 

brandweermensen uit stad en regio werkten 

eendrachtig samen. Het commando plaats inci-

dent (COPI) werd aangevoerd door een comman-

dant van een naburige gemeente, die weer werd 

geassisteerd door een collega van een andere 

gemeente. Politiemensen uit alle districten waren 

aan het bewaken en bezig een TO – een technisch 

onderzoek naar de oorzaak – voor te bereiden. 

Ambulances waren paraat. Dat alles in grote rust 

en met een vanzelfsprekendheid die professiona-

liteit verried. Hetzelfde gold voor de medewerkers 

die de gemeentelijke processen uitvoerden. 

Ik werd er weer eens van overtuigd hoezeer multi-

disciplinair oefenen vruchten kan afwerpen. Maar 

wat mij het meest trof was de samenwerking van 

alle mensen van de regio.

Ik ben voorstander van verdergaande regionalise-

ring van de brandweerzorg. Maar belangrijker is 

wat ik in de praktijk zag: ook al is die regionalise-

ring juridisch niet overal een feit en leidt dit nogal 

eens tot vinnige debatten tussen professionals 

onderling en tussen bestuurders, als de nood aan 

de man is, is de regionalisering in de regio waar ik 

werk allang een feit.

Om half vijf stapte ik weer in bed. De zeer grote 

brand was meester. De hulpdiensten hadden voor-

treffelijk gefunctioneerd en de ontredderde bewo-

ners van de huizen die werden bedreigd, waren 

uiteindelijk in een hotel ondergebracht, voor zover 

ze hun onderdak niet zelf hadden kunnen regelen.

Het was een moment om als burgemeester trots te 

zijn op al die medewerkers die ‘gewoon’ hun werk 

hadden gedaan.

Ronald Bandell,

voorzitter NGB

Regionaal gevoel

vervolg van pagina 1  •
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thema  crisis

‘A ls je een aantal risicowedstrijden van FC 

Utrecht hebt meegemaakt, ben je als stad 

wel wat gewend’, trapt Annie Brouwer-

Korf het interview af. ‘Maar wees erop bedacht dat 

ook de loco voor de leeuwen kan worden gegooid. 

Het tragische incident met de werftrap aan de Oude 

Gracht die plotseling instortte, werd afgehandeld door 

onze derde loco-burgemeester. Als toenmalig lid van 

de Raad voor de Transportveiligheid is me altijd het 

onderzoek naar de Herculesramp in Eindhoven bijge-

bleven. Daar was toen de zevende loco-burgemees-

ter aan zet. Een ongeluk kan altijd op onverwachte 

momenten komen. Daar moet je niet alleen als burge-

meester, maar als hele organisatie op voorbereid zijn.’

Op het moment dat de werftrap instort, is Brouwer-

Korf net een uur terug van vakantie. ‘Het incident 

zelf is afgehandeld door de loco-burgemeester. De 

dag erop heb ik het incident naar mij toegetrokken, 

toen de hele nasleep zich ging richten op de rol van 

de gemeente. Op het moment dat het gebeurde was 

het niemand duidelijk wie de eigenaar van de trap 

was. Een deel van de organisatie vermoedde dat 

het de gemeente was, later verwees men naar een 

particulier. Toen hebben we besloten om een onaf-

hankelijk onderzoek te starten naar de achtergron-

den van de gebeurtenissen. We wilden voor eens en 

altijd duidelijk krijgen hoe de verantwoordelijkheden 

lagen.’ Brouwer-Korf kiest er daarbij nadrukkelijk 

voor om niet aan te kloppen bij de bekende bureaus. 

‘We hebben met regelmaat trainingen van bureaus 

gehad, maar daarbij bekroop me altijd het gevoel 

dat wijzelf meer inzicht en ervaring hadden dan de 

mensen die de oefening organiseerden. Men zuigt 

je leeg, terwijl je zelf meer ervaring hebt. Daarom 

hebben we dit keer besloten om een onafhankelijke 

commissie in te stellen met kopstukken als Gerrit 

Schutte en Jaap Pop. Voorzitter Schutte was in staat 

in korte tijd een goed en degelijk rapport op te 

leveren. Het rapport stelde dat er weliswaar fouten 

waren gemaakt, maar dat er geen sprake was van 

aanwijsbare oorzaken die tot het noodlottige instor-

ten van de werftrap hadden geleid. Op basis van het 

rapport van de commissie-Schutte concludeerde Van 

Vollenhoven later dat een vervolgonderzoek door 

de Onderzoeksraad voor de Veiligheid geen nieuwe 

zaken zou kunnen toevoegen. Dat was zeker een 

compliment richting de commissie.’ Brouwer-Korf 

roemt de snelheid waarmee de commissie Schutte 

tot haar oordeel kwam en de zaak voor nabestaan-

den en slachtoffers met letselschade-advocaten kon 

worden beklonken. Dat staat volgens de Utrechtse 

burgemeester haaks op de snelheid waarmee het 

Openbaar Ministerie zijn onderzoek verricht. ‘Het 

OM onderzoekt nog steeds de rol van de verantwoor-

delijke ambtenaar. Het incident is inmiddels meer 

dan een jaar geleden gebeurd, maar er is nog steeds 

geen duidelijkheid over hetgeen hem ten laste wordt 

gelegd. Dat is voor alle betrokkenen buitengewoon 

vervelend en trekt een zware wissel op de gemeente-

lijke organisatie.’  

De trap, de kraan  en Ondiep
In het laatste jaar van haar ambt heeft Annie Brouwer-Korf, burgemeester van Utrecht, nog het nodige aan 

grootschalige incidenten en crises meegemaakt. Van de werftrap die op 6 augustus 2006 instortte, tot een 

omgevallen bouwkraan die bij de extreme storm op 18 januari 2007 op het universiteitscomplex viel. In 

maart 2007 ontstonden vervolgens rellen in de wijk Ondiep, nadat een bewoner van de wijk was omgeko-

men door een politiekogel. Een gesprek over de problematiek van Ondiep en de nasleep van onderzoeken.

Annie Brouwer-Korf maakte in één jaar drie grootschalige incidenten mee

‘Men zuigt je leeg, terwijl je zelf meer 

ervaring hebt’
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Ondiep

Een vergelijkbare problematiek ontwaart Brouwer-Korf 

rond de affaire in Ondiep. ‘Ook in het Ondiep-dossier 

heeft de Rijksrecherche nog geen uitsluitsel gegeven 

over het optreden van de desbetreffende politieagent. 

Tot op de dag van vandaag weten we niet of hij inder-

daad uit noodweer heeft gehandeld of dat er nog 

andere mogelijke interventies zouden zijn geweest. 

Het is voor ons koffiedik kijken waar de Rijksrecherche 

mee gaat komen. Wij hebben de verschillende scena-

rio’s inmiddels klaarliggen, omdat je rekening moet 

houden met een reactie in de wijk, als het resultaat 

van het onderzoek naar buiten komt. Maar we con-

stateren dat we weinig tot geen invloed hebben op de 

snelheid en de timing waarmee het onderzoek naar 

buiten wordt gebracht.’ 

Terugblikkend staat Brouwer-Korf nader stil bij de 

gespannen situatie in Ondiep. ‘Het was op een zon-

dagavond in maart 2007. Een bewoner ergerde zich 

aan overlast door hangjongeren en ging er op af. 

Inmiddels arriveerde de politie en liep de buurtbewo-

ner op de politie af. De bewoner is toen doodgescho-

ten door een politieagent die zich, naar eigen zeggen, 

ernstig bedreigd voelde. Kort daarna ben ik door de 

politie geïnformeerd, waarna ik contact heb gezocht 

met mijn ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid. Ik 

weet nog dat ik hem zei: “ik weet niet hoe dit afloopt, 

maar begin maar vast met nadenken’’.’ 

Reltoeristen

Volgens Brouwer-Korf blijft het die bewuste zondag-

avond betrekkelijk rustig in de wijk. ‘De echte proble-

men ontstonden de volgende dag, toen de zogenoem-

de “reltoeristen” naar de wijk kwamen. Op maandag 

kwamen hooligans uit Amsterdam, Rotterdam, Den 

Haag, Breda en Katwijk naar de wijk, met het doel de 

boel op stelten te zetten. De diverse supportersvereni-

gingen waren kwaad dat wij over “hooligans” spraken, 

maar hoe je het ook wendt of keert, een fors aantal 

van de arrestanten bleek bij de harde kern van de 

clubs te horen.’ 

De trap, de kraan  en Ondiep
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Brouwer-Korf roept een driehoek bijeen om de 

nodige acties uit te zetten. Een geluk bij een ongeluk 

is de expertise die de burgemeester op dat moment 

aan tafel heeft zitten. ‘De Utrechtse hoofdofficier 

was eerder in ’s-Hertogenbosch betrokken geweest 

bij de afwikkeling van de rellen in de Graafse Wijk. 

Die waren in december 2000 uitgebroken nadat 

een politieagent tijdens een burenruzie de FC Den 

Bosch-supporter Pierre Bouleij had doodgeschoten. 

Toen werden vier dagen lang door een groeiende 

groep mensen vernielingen aangericht. Het stond 

ons helder voor ogen dat wij een dergelijk scenario 

wilden voorkomen.’ Even later spreekt Brouwer-Korf 

zelf met collega Rombouts, die contact heeft gezocht 

met het Utrechtse stadhuis. ‘Het telefoontje van Ton 

Rombouts kwam op het goede moment. De scena-

rio’s sloten op elkaar aan en we konden de bestuur-

lijke ervaringen delen. Het telefoontje gaf ons een 

vliegende start.’ 

Schoonheidsfoutjes

Om het reltoerisme tegen te gaan, besluit Brouwer-

Korf in de driehoek om de wijk hermetisch af te 

sluiten. ‘Het was onzes inziens de enige manier om 

de veiligheid van de bewoners te kunnen garande-

ren. De bewoners konden op adem komen en met 

een gerust hart gaan slapen, zonder bang te zijn 

voor nachtelijke rellen. Vanuit het hele land werd 

ME ingezet om de wijk af te grendelen. Dat leverde 

soms wel eens aparte situaties op, omdat ME-ers die 

uit Groningen, Zeeland of elders vandaan komen de 

wijk niet altijd kennen. Maar door de bank genomen 

is het wel goed gegaan. Naarmate de dagen verlie-

pen, kregen ze steeds beter beeld van wie de wijk in 

mocht, wie de ziekenverzorgsters waren en wie niets 

in de wijk te zoeken had.’

Om te onderstrepen dat de wijk veilig is, besluit de 

gemeente ook om elke morgen voor dag en dauw 

de wijk schoon te vegen en vernielingen te herstel-

len. ‘Dat gaf een psychologische boost aan het 

veiligheidsgevoel in Ondiep.’ Naarmate de situatie 

langer aanhoudt, krijgt de gemeente ook meer steun 

vanuit de wijk zelf. ‘Vrijwilligers boden aan om ons te 

helpen. Buurtcomités hielpen mee om de bewoners-

brieven rond te brengen of op andere manieren hun 

handen uit de mouwen te steken. Het normaliseren 

van de openbare orde werd zo steeds meer een geza-

menlijke inspanning.’

Doseren van rollen

De ongeregeldheden in Ondiep trekken niet alleen 

reltoeristen aan, maar ook journalistiek Nederland 

trekt en masse naar Utrecht toe. ‘Ik moest doorlo-

pend schakelen tussen drie rollen. Het ene moment 

was ik voorzitter van de driehoek, het andere 

moment moest ik mij ontfermen over de bewoners 

van Ondiep en het derde moment moest ik de media 

te woord staan. In de praktijk blijkt het verdraaid 

lastig te zijn om dat te combineren. Zo was ik op weg 

naar een ontmoeting met bewoners, toen ik werd 

opgehouden door de media. Als je je daarin laat 

meeslepen, trekken de bewoners aan het kortste 

eind. Het is een kwestie van doseren. Bovendien 

moet je niet alleen binnen de crisis snel kunnen 

schakelen, ook op andere vlakken ligt het werk niet 

stil. In diezelfde week was er een afschuwelijke over-

val geweest op de Jumbo in Overvecht. Daar ben ik 

tussen de bedrijven door langsgegaan, om ook die 

mensen een hart onder de riem te steken. Je rent van 

hot naar her, maar ook al kun je in zo’n geval slechts 

een half uurtje vrijmaken, toch ben je blij als je ook 

daar je betrokkenheid kunt tonen.’ 

Volgens Brouwer-Korf moet iemand in de omgeving 

van de burgemeester beseffen wanneer een van de 

rollen onderbelicht raakt. ‘Wanneer je de hele dag 

in de driehoek vergadert, moet er iemand zijn die je 

aan je jasje trekt en je naar buiten stuurt, de wijk in. 

In sommige gevallen kan de loco gaan, of de wijkwet-

houder, maar in de meeste gevallen vragen de bewo-

ners en de media toch om de burgemeester.’

In de contacten met de media bemerkt Brouwer-Korf 

al snel dat de media alle woorden op een weeg-

schaal leggen. ‘De situatie was kwetsbaar. Je moet 

op eieren lopen, omdat een verkeerd woord de boel 

bij wijze van spreke kan laten ontsporen. Zowel bij 

de bewoners als in de politiek.’ Brouwer-Korf gaat in 

op de paradoxale situatie die de crisis met zich mee-

bracht. ‘Tijdens de ongeregeldheden sprak iedereen 

opeens over die leuke volksbuurt waar nu die verve-

thema  crisis

‘Ik weet niet hoe dit afloopt, maar begin 

maar vast met nadenken’
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lende rellen waren. Het was frappant om te merken 

dat alle negatieve zaken als sneeuw voor de zon ver-

dwenen. Terwijl Ondiep de eerste wijk in Utrecht was, 

waar het convenant Illegale Wietteelt werd gesloten. 

Dat was niet voor niets. Ook is de wijk Ondiep nu één 

van de probleemwijken van minister Ella Vogelaar.’ 

Brouwer-Korf probeert gedurende de hele afslui-

ting de media zo goed en zo kwaad als dat gaat de 

nodige aandacht te schenken. ‘We hadden dagelijks 

onze perscommuniqués aan de rand van de wijk. 

De hoofdofficier voerde elke dag de boete voor 

overtredingen met 100 euro op. Zo was er elke dag 

wel iets nieuws te melden in de persconferenties. 

Desondanks kreeg ik soms het verwijt dat ik te wei-

nig aandacht aan de wijkbewoners besteedde. Ik was 

dan wel degelijk in de wijk geweest, maar zonder dat 

ik de media daarbij had uitgenodigd. Dan ontstond 

buiten Ondiep het beeld dat ik de wijk links liet lig-

gen, terwijl ik me juist over de bewoners ontfermde.’ 

Ambtsbericht

De crisis weet, mede vanwege de achtergronden 

van het incident, ook de Kamerleden te beroeren. 

In alle drukte krijgt de gemeente een ambtsbericht 

van BZK, waarin om informatie wordt gevraagd over 

de toedracht van het incident. ‘In eerste instantie 

hebben we BZK gemeld dat wij het te druk hadden 

om de vragen te beantwoorden. De Tweede Kamer 

wilde geïnformeerd worden en overwoog een spoed-

debat, terwijl wij ons nog afvroegen of we werkelijk 

met een grote bovenlokale crisis te maken hadden. 

In elk geval was Ondiep onzes inziens een Utrechtse 

aangelegenheid. Daarin werd ik gesteund door de 

gemeenteraad. De gemeenteraad heeft me gedu-

rende de hele week gesteund. Ik herinner mij dat ik 

een verklaring over onze werkzaamheden had afge-

legd. Daarna drukten de raadsleden mij op het hart 

om vooral weer snel in de driehoek aan de slag te 

gaan en niet te lang in de raadsvergadering te blijven 

“hangen”. Uiteindelijk hebben we onze visie netjes 

aan Den Haag teruggekoppeld. Maar de vraag “wie 

gaat waarover?” heeft ons lange tijd beziggehouden.’

Naar een normalisering

De afsluiting van de wijk houdt aan tot aan de eerste 

thuiswedstrijd van FC Utrecht. ‘Eerst kwam nog de 

stille tocht, ter nagedachtenis aan de heer Mulder, de 

omgekomen wijkbewoner. In de weken na de afsluiting 

zijn zes wijkbijeenkomsten geweest, waar Ella Vogelaar 

en ik met de bewoners over de toekomst van de wijk 

hebben gepraat. We spraken met bewoners, jonge-

renwerkers, mensen van woningcorporatie Mitros. De 

bewoners namen geen blad voor de mond, maar lieten 

ook weten graag in hun Ondiep te wonen. De minister 

nam gelukkig de ruimte om met een paar mensen door 

te praten, ook toen de tijd eigenlijk om was.’

Lessen

Als belangrijke les stelt Brouwer-Korf vast dat het van 

wezenlijk belang is geweest om de situatie te struc-

tureren. Zowel de aanpak van de afzetting zelf als het 

hele natraject, waarbij we Ondiep hebben laten opne-

men in het programma van minister Vogelaar.’ Ook 

is het volgens Brouwer-Korf belangrijk om te werken 

met een team waarvan iedereen elkaar kent. ‘Op het 

moment van een crisis moet je elkaar geen dingen 

meer hoeven uit te leggen. Bovendien moet je bereid 

zijn om de kennis te halen, daar waar die beschikbaar 

is. Wij konden profiteren van de lessen die eerder in 

Den Bosch al waren geleerd. Dat zou iets zijn waar col-

lega-burgemeesters ook in toekomstige gevallen hun 

voordeel mee zouden kunnen doen.’ <

Wouter Jong

Sinds 1 juli werken Wouter Jong en Roy Johannink 

op het bureau van het NGB, met crisisbeheersing als 

aandachtsveld. Wouter Jong heeft voor zijn komst bij 

het NGB een aantal jaren als onderzoeker/adviseur 

bij het COT in Den Haag gewerkt. Roy Johannink 

werkte eerder bij de Stichting Maatschappij, 

Veiligheid & Politie en de Universiteit Twente. 

Samen waren zij vanaf het begin betrokken bij het 

Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing, het initiatief 

van Jan Mans, waarvan de activiteiten zijn overgeno-

men door het NGB.

Met regelmaat publiceren zij in het Burgemeesters-

blad over bestuurlijke ervaringen met crises. Zie ook 

pagina 16.

thema  crisis

‘Als je de hele dag in de driehoek 

vergadert, moet er iemand zijn die je aan 

je jasje trekt en je naar buiten stuurt’
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interview najaarscongres

In de jaren negentig rapporteerde de AIVD al over radicali-

sering, al noemde de dienst het toen nog niet zo. De term 

die toen gebezigd werd, was anti-integratief. ‘Een soort 

voorfase van wat nu radicalisering heet’, zegt Sybrand van 

Hulst, sinds ruim tien jaar hoofd van de AIVD. Geen politicus 

die van die AIVD-rapportages wakker lag indertijd. Maar vanaf 

de moord op Fortuyn plaatsten de radicaliseringstendensen de 

AIVD plotseling – en dat is echt heel snel gegaan, volgens Van 

Hulst – uitdrukkelijk op de maatschappelijke en daarmee ook op 

de politieke agenda. ‘Dat leidde ertoe dat onze klantenkring die 

informatie van ons wil hebben zich enorm verbreedde. Als nati-

onale dienst waren wij gewoon de grote nationale instituties te 

informeren; politiek en departementen. Die brede klantenkring, 

waaronder burgemeesters en gemeentebesturen, voorzagen we 

nauwelijks van informatie.’

Wat betekent het voor de AIVD om in toenemende 
mate een leverancier van informatie aan gemeenten 
en andere organisaties te zijn geworden?
‘Redelijk veel. Wij hebben hier een enorme bak met informatie. 

Die informatie moet je op een bepaalde manier ordenen, opdat je 

daarmee gemeenten kan informeren. Het vraagt ook mensen wier 

vak het wordt om als ambassadeur op te treden tussen gemeente-

besturen, de dienst en andere instituties die voor ons van belang 

zijn. Het legt kortom een groot beslag op de capaciteit van de 

dienst en het stelt eisen aan onze professionaliteit. De afgelopen 

vijf jaar hebben we moeten leren om onze bredere klantenkring 

goed te faciliteren. Ik denk dat we op de goede weg zijn.’

‘Vorig jaar had de AIVD een keer of vijftig contact met gemeen-

tebesturen of burgemeesters over radicalisering. Die grotere 

klantenkring leidde bij de AIVD tot de vraag over hoe ze die 

op een verstandige manier kon bedienen. Met als gevolg dat 

de dienst zich in ijltempo ontwikkelde van een dienst die 

gekenmerkt werd door een zekere geslotenheid tot een meer 

“leverende organisatie” van informatie en zelfs adviezen aan bij-

voorbeeld gemeenten. Hierdoor kreeg, evenals departementen, 

ook het lokaal bestuur een zeker perspectief aangeboden over 

hoe men zou kunnen handelen’, aldus Van Hulst. ‘Zonder die 

informatie kun je als gemeente je eigen handelen en beleid niet 

ontwikkelen.’

Nu is de AIVD lang niet de enige organisatie die anderen over 

radicalisering informeert, zegt Van Hulst. ‘Sterker nog’, zegt hij, 

‘tegen burgemeesters die aan mij zouden vragen om ze te infor-

meren over welke radicale ontwikkelingen er in hun gemeente 

aan de orde zijn, ben ik geneigd te zeggen dat ze daar in eerste 

instantie zelf voor verantwoordelijk zijn. Jouw gemeentelijk 

apparaat, je eigen politie, je eigen contact met scholen, met 

de GGD en tal van andere organisaties moeten eigenlijk al een 

beeld geven van hoe je gemeente, hoe je wijken in elkaar zitten. 

Wij kunnen daar bijzondere informatie aan toevoegen door onze 

Sybrand van Hulst, hoofd AIVD

De afgelopen jaren is de AIVD meer en meer leverancier geworden van informatie voor gemeenten. Vorig 

jaar had de dienst met meer dan vijftig burgemeesters en gemeentebesturen contact over radicalisering. 

Een gesprek met het hoofd van de AIVD, Sybrand van Hulst, die tijdens het NGB-najaarscongres een van de 

sprekers was. Hij spreekt over de dienst als ‘informatie leverende organisatie’, het contact met gemeenten 

en hoe we in Nederland met radicalisering omgaan. ‘Het buitenland kijkt vaak verbaasd – heel verbaasd –  

naar de wijze waarop wij informatie delen met lokale bestuurders.’

             ‘Dissidente geluiden  maken een samenleving 
                          completer en  gezonder’

‘De afgelopen vijf jaar hebben we 

moeten leren om onze bredere 

klantenkring goed te faciliteren’ 
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institutionele kennis van bepaalde stromingen en onze operatio-

nele kennis over hoe die stromingen zich in bepaalde wijken en 

moskeeën ook werkelijk openbaren. Wij zijn niet verantwoorde-

lijk voor het hele domein van radicalisering.’ Of radicalisering nu 

in eerste instantie een justitieel of een bestuurlijk vraagstuk is, 

staat soms nog wel ter discussie, volgens Van Hulst. Maar niet 

bij hem. ‘Voor mij is dat absoluut eerst een bestuurlijk vraag-

stuk. Op enig moment kan justitieel optreden geboden zijn, 

maar het is gewoon een samenlevingsvraagstuk en daarmee een 

bestuurlijk vraagstuk.’

Radicalisering wordt in de discussies daarover gere-
geld op één hoop geveegd met terrorisme. In uw 
eigen stukken maakt u een nadrukkelijk onderscheid. 
Hoe erg is het dat de discussie over radicalisering in 
de politieke arena vaak zo vertroebeld wordt? 
‘Ik begrijp best dat dat onderscheid binnen het publieke 

domein toch een beetje wordt gezien als iets van professionals. 

Belangrijk vind ik het wel, om verschillende redenen. Allereerst 

is het zo dat je in een democratie vrij bent om radicaal te den-

ken. Een samenleving waarin we allemaal gemiddeld denken is 

ook saai. Dissidente geluiden maken een samenleving comple-

ter en gezonder. Ik vind dus ook dat een overheid dissidente 

geluiden behoort te beschermen. Toen ik korpschef Hollands 

Midden was, herinner ik me, heb ik in mijn projectplan geschre-

ven dat de politie er ook is om dissidente geluiden de ruimte 

te geven en om die ruimte te bewaken. Dat is deel van deze 

democratie; gelukkig maar. Maar op het moment dat radicale 

geluiden en ideeën worden omgezet in activiteiten die expliciet 

antidemocratisch zijn, die mensen aanzetten om met hun rug 

naar de samenleving te gaan staan, die mensen aanzetten om 

democratische procedures te boycotten of te frustreren, dan 

neemt radicalisering een vorm aan die splitsend is voor onze 

samenleving. En dan komt radicalisering in het domein waar de 

AIVD op let. Dan heeft het onze volle aandacht. Wij zijn de ver-

dedigers, met vele anderen trouwens, van onze rechtsstaat. 

Sybrand van Hulst, hoofd AIVD

             ‘Dissidente geluiden  maken een samenleving 
                          completer en  gezonder’

Uit het jaarverslag 2006 van de AIVD:

De AIVD is in 2006 vanuit zijn rol als verschaffer van 

inzicht in het fenomeen radicalisering betrokken geweest 

bij de ontwikkeling van een brede aanpak van radicalise-

ring waarbij niet alleen diverse onderdelen van de rijks-

overheid maar ook de lokale overheden, het maatschap-

pelijke middenveld en in het geval van moslimradicalisme 

de gematigde krachten binnen de moslimgemeenschap-

pen een rol spelen. Bij de brede aanpak van radicalise-

ring staat centraal dat de interventiemogelijkheden niet 

alleen in de repressieve maar ook in de preventieve en 

proactieve sfeer plaatsvinden.

‘Voor mij is radicalisering 

absoluut eerst een bestuurlijk 

vraagstuk’
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Daarnaast heb je nog een andere vorm van radicalisering, die 

aan dat extreme gedachtegoed uitdrukkelijk een geweldscom-

ponent verbindt en dus ook aanzet tot geweld. Mogelijk zelfs tot 

terrorisme. Het zal duidelijk zijn dat dat domein ook onze volle 

aandacht heeft. Terrorisme is, zou ik haast zeggen, de derde 

fase. Wij maken dat onderscheid uitdrukkelijk omdat ik vind dat 

je in een democratie dat niet op een hoop mag gooien.’

De AIVD geeft gevraagd en ongevraagd advies aan 
gemeentebesturen en burgemeesters. Wat voor soort 
adviezen zijn dat?
‘Daar kan ik natuurlijk niet in detail op antwoorden. Maar bur-

gemeesters hebben behoefte aan informatie waar zij en hun 

gemeentelijke diensten zelf geen inzicht in hebben. Soms ook 

hebben burgemeesters behoefte aan bevestiging van dingen die 

zij zelf ongeveer ook al weten en die door ons van een bepaalde 

context kunnen worden voorzien.

De relatie tussen het lokale bestuur en de dienst is intensief 

geworden. Als vanzelfsprekend worden analisten en ik binnen 

de dienst gebeld door burgemeesters. Omgekeerd leren wij ook 

van gemeenten. Wij kijken vanuit de optiek van nationale veilig-

heid naar radicalisering, maar burgemeesters kunnen aan ons 

teruggeven wat de context is van de gemeentelijke omgeving, 

waardoor wij onze blik kunnen aanscherpen. Het is dus zeker 

geen eenrichtingsverkeer. Ik verwacht ook van burgemeesters 

dat ze ons over hun eigen specifieke lokale omstandigheden 

informeren. Daar is nog wel eens discussie over geweest; het 

is zelfs in het belachelijke getrokken of ze de AIVD moeten 

informeren; burgemeesters zouden daarmee vooruitgeschoven 

spionnen worden. Maar dat is echt een karikatuur van waar we 

het over hebben. Het zou echt te dol zijn als ze de AIVD niet 

informeerden over ontwikkelingen waar wij nog niet alert op zijn 

gemaakt of waar wij nog onvoldoende zicht op hebben.’

Komt dat voor?
‘Ik ben zelf nog nooit een lokale bestuurder tegengekomen die 

daar een andere opvatting over heeft; het is meer een soort 

anonieme discussie.’

Burgemeesters verzuipen geregeld in de adviezen en 
zien door de bomen het bos niet meer bij de aanpak 
van radicalisering in hun gemeente. Ze hebben te veel 
adviseurs. Als ze er niet uitkomen, bellen ze bijvoor-
beeld Forum in Utrecht; ook de AIVD?

‘Of een burgemeester ons belt, hangt af van wat voor hem op 

dat moment relevant is. Onze invalshoek is daar waar radicalise-

ring een vorm aanneemt die de democratische rechtsorde in het 

geding brengt. Dat zal niet de invalshoek zijn van Forum en ook 

niet van een school. Burgemeesters hebben altijd te handelen 

met informatie vanuit verschillende invalshoeken. Dat is denk ik 

ook het aardige van besturen.’

Maar er wordt wel flink mee geworsteld.
‘Laten we wel zijn: radicalisering is niet iets wat zich sinds 

mensenheugenis in deze vorm en met dit profiel in gemeenten 

manifesteert, met alle ingewikkelde discussies over vrijheid 

van meningsuiting, vrijheid van religie. Die kunnen wel in brede 

algemene termen worden beleefd en onderschreven, maar het is 

niet altijd eenvoudig om die gewoon on the ground op microni-

veau in alle helderheid te sturen. Daar heb je leiderschap voor 

nodig en dus een burgemeester.’

Hebt u een overview over hoe er met radicalisering in 
het lokaal bestuur wordt omgegaan?
‘Niet elke gemeente heeft dezelfde problematiek of hetzelfde 

profiel. Zo heb je gemeenten die worstelen met een zeer radi-

interview najaarscongres

‘Ik luister graag naar mensen die 

met panklare oplossingen komen, 

maar ik geloof er niks van’
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cale moskee met veel invloed. Terwijl in andere gemeenten radi-

calisering niet zozeer gekoppeld is aan een moskee, maar aan 

ontwikkelingen in een wijk. In sommige gemeenten zie je ook 

dat burgemeesters een heel specifieke rol vervullen. In Tilburg 

bijvoorbeeld waar burgemeester Vreeman op enig moment een 

interventie pleegde die wat onorthodox was en tegelijkertijd 

perfect. Dat vraagt bestuurskwaliteit, timing en diepgang en ver-

raadt uiteindelijk of je een goede burgemeester bent of niet.’

Vindt u dat gemeenten goed omgaan met terrorisme 
en radicalisering? Heeft het volgens u lokaal voldoen-
de bestuurlijke aandacht?
‘Ik heb niet gauw een kwaliteitsoordeel over hoe gemeenten 

daarmee omgaan, maar ik zie dat het bestuur daar veel belang-

stelling voor heeft en ook voelt dat het daar een belangrijke 

rol in moet vervullen. In kringen van burgemeesters, merk ik, 

staat het thema als vanzelfsprekend op de agenda. Ze delen ook 

onderling hun ervaringen. In dat opzicht krijgen radicalisering 

en terrorisme de aandacht die ze verdienen. Ook internationaal 

gezien, wordt er in Nederland in het binnenlandse bestuur fors 

aan gewerkt. We hebben natuurlijk een unieke bestuurlijke 

inrichting; in de meeste andere landen hebben gemeentebestu-

ren en burgemeesters lang niet dezelfde rol als in Nederland. 

Het buitenland kijkt dan ook vaak verbaasd – heel verbaasd – 

naar de wijze waarop wij informatie delen met lokale bestuur-

ders. Ze zijn niet zelden jaloers als ze zien hoe lokale bestuur-

ders vanuit hun bestuurlijke verantwoordelijkheid met radicali-

sering bezig zijn. Ze zien in dat ook bij hen in grote gemeenten 

en wijken radicalisering iets is wat zich ontwikkelt zonder dat er 

een bestuurlijke organisatie is die dat kan counteren of die daar 

zicht op heeft.’

Als er ergens een land is waar je preventief resultaten 
moet kunnen boeken is het dus hier wel.
‘Ik denk dat wij heel veel condities hebben die dat mogelijk 

maken. Dat gezegd blijft het een weerbarstige materie waar niet 

één oplossing voor is. Het is een mêlee van kleine dingen die 

uiteindelijk misschien die radicalisering weer kunnen neutralise-

ren. Het heeft te maken met scholing, werkgelegenheid, gevoel 

van identiteit bij jongeren, enzovoort. Ik luister graag naar men-

sen die met panklare oplossingen komen, maar ik geloof er niks 

van.’ <

Peter van Noppen

‘Het zou echt te dol zijn als 

burgemeesters de AIVD niet 

informeerden over 

ontwikkelingen waar wij nog niet 

alert op zijn gemaakt’
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Op 4 oktober jl. hield het NGB zijn najaarscongres in Schouwburg Kunstmin in Dordrecht. Ronald Bandell, voorzitter van het NGB, ontving in zijn stad zo’n 

200 burgemeesters, oud-burgemeesters en genodigden. Er waren o.a. inleidingen van Sybrand van Hulst en Jaap van Donselaar en natuurlijk de jaarrede 

van de NGB-voorzitter en een toespraak van de minister van BZK, die werd uitgesproken door DG Dick Schoof. Ook trad stand-upcomedian Soundos op. 

Aan het einde van het congres werd afscheid genomen van het vertrokken bestuurslid Anne Meijer.
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Tussen de uitsluitend mannelijke sprekers tijdens het najaarscongres van het Nederlands Genootschap van 

Burgemeesters was er een opvallende verschijning: Soundos. Soundos el Ahmadi is in 1981 in Amsterdam 

geboren en van Marokkaanse afkomst. Sins kort maakt zij als fulltime stand-upcomedian deel uit van het 

gezelschap The Comedy Train. Het is niet toevallig dat zij optrad tijdens het najaarscongres dat over radi-

calisering ging. Soundos is ook betrokken bij de Fresh Academytm die allerlei projecten met jongeren orga-

niseert.

De Fresh Academytm  is een initiatief van 

PUURee Management & Organisatie en heeft 

als doel een brug te slaan tussen jongeren 

en volwassenen, waardoor er meer wederzijds begrip 

ontstaat voor elkaars ideeën en overtuigingen. Daarom 

is er ook een jongerenadviesgroep aan de Fresh 

Academytm verbonden die de filosofie erachter streng 

bewaakt. Het idee voor Fresh Academytm is ontstaan 

vanuit de behoefte om nieuwe vormen te ontwikkelen 

die ondersteuning bieden aan het bestaande onder-

wijsprogramma op scholen, namelijk met behulp van 

aansprekende personen die voor jongeren een voor-

beeldrol in de samenleving kunnen vervullen of op een 

specifiek gebied veel kennis en ervaring hebben.

De projecten van de Fresh Academytm worden in wis-

selende samenstelling door verschillende rolmodellen 

ondersteund. Zo hebben onder andere Job Cohen, 

Humberto Tan, Najib Amhali, Jan Jaap van der Wal en 

Soundos hun medewerking verleend.

Politiek + Jij = Fresh! 

Een voorbeeldproject van Fresh Academytm is Politiek 

+ Jij = Fresh!. Een groot aantal jongeren heeft tegen-

woordig niet zoveel vertrouwen meer in de politiek. 

PuuRee heeft daarom het project Politiek + Jij = Fresh! 

bedacht om op een aantrekkelijke manier een grote 

groep jongeren bij de politiek te betrekken. Via school 

krijgen twee klassen de mogelijkheid om in debat te 

gaan met verschillende leden van het college van B en 

W. Dit gebeurt in gescheiden sessies. Daarnaast zullen 

er meerdere klassen aanwezig zijn als publiek. Doel is 

dus om politici en jongeren actief met elkaar in contact 

te brengen.  

In samenwerking met het project hebben in het ver-

leden onder andere burgemeester Cohen en diverse 

Amsterdamse wethouders verschillende scholen in 

Amsterdam bezocht. Momenteel zijn alle wethou-

ders weer bezig met het bezoeken van scholen in 

Amsterdam. <

Meer informatie: www.puuree.com. 

Fresh Academytm

Bij de Fresh Academy kunnen jongeren kiezen uit een aantal workshops onder 

leiding van professionals. Er kunnen maximaal vijftien leerlingen per keer deel-

nemen.

Comedy Deze workshop staat onder leiding van een professionele stand-up 

comedian en heeft als doel om de deelnemers in eerste instantie te laten 

ervaren hoeveel werk en inzet er nodig is om een stuk comedy te schrijven. 

Individueel kan men dan een stuk schrijven en dit voor de groep uitvoeren.

Rap Tijdens deze workshop geeft een professionele rapper les in het verwoorden 

van gevoelens en meningen door middel van rappen. Het lijkt misschien simpel, 

maar hulp en behoorlijk wat oefening zijn echt noodzakelijk. 

DJ Een professionele DJ, zoals bijvoorbeeld DJ Switch, leert de deelnemers de 

beginselen van het mixen/‘spinnen’ van je favoriete platen.

Schrijven Schrijven is een vorm van kunst. De juiste manier van het taalgebruik 

staat hierbij voorop, ongeacht de boodschap die je over wilt brengen. Het doel 

van deze workshop is om jongeren hun kwaliteiten op literair gebied te laten 

ontplooien. Deze workshop wordt gegeven door Khalid Boudou, schrijver van de 

boeken ‘Schnitzelparadijs’ en ‘de President’. 

najaarscongres
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Welke maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen zijn van betekenis voor het burgemeesterschap 

en welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor de inhoud van de burgemeestersfunctie en voor de 

beroepsgroep? Om een antwoord op deze vragen te krijgen wil het bestuur van het NGB een vervolgstudie 

op De toekomst van het ambt laten uitvoeren. De komende maanden zal een onderzoeksinstituut gezocht 

worden om het NGB in deze studie te begeleiden.

In de periode 2002-2004 deed het Centre for Local 

Democracy van de Erasmus Universiteit Rotterdam 

in opdracht van het Nederlands Genootschap van 

Burgemeesters een onderzoek naar De toekomst van 

het ambt. De studie resulteerde in de publicatie ’t is en 

blijft een prachtbaan! (2004). Tijdens het onderzoek 

kwam het toenmalige Kabinet met zijn plannen voor de 

invoering van een direct gekozen burgemeester. Dat 

zorgde ervoor dat de aanstellingswijze van de burge-

meester het toonaangevende thema in de verkenning 

werd. Andere ontwikkelingen en facetten van het ambt 

verschoven naar de achtergrond.

Nu het Dossier gekozen burgemeester gesloten is, valt 

des te meer op dat de aanstellingswijze zo dominant 

was, dat de inhoudelijke ontwikkeling van de burge-

meestersfunctie geen gestructureerde impulsen kreeg. 

Neem de rapporten van de VNG-commissies Bovens en 

Van Aartsen. Daarin is differentiatie het devies, zonder 

dat er (bijna) met geen enkel woord over de burge-

meester wordt gerept.

Omdat de burgemeester nog steeds een centrale 

positie in het lokaal bestuur inneemt, wil het NGB De 

toekomst van het ambt een vervolg geven. Het ver-

volg moet niet alleen een wetenschappelijke studie 

zijn, maar ook ruimte geven aan de burgemeesters 

zelf om op de toekomst van hun vak te reflecteren. 

De gedachten gaan uit naar een vaste studiegroep 

van burgemeesters en een aantal bijeenkomsten over 

wisselende thema’s. Daarbij zal ook de vraag aan de 

orde komen hoe het Nederlands Genootschap van 

Burgemeesters op de ontwikkelingen in de burgemees-

tersfunctie kan inspelen.

Op voorhand zijn al diverse ontwikkelingen te duiden, 

waarvan het interessant is deze te relateren aan de 

burgemeestersfunctie. Bijvoorbeeld de vormen die 

het dualisme lokaal heeft aangenomen. Dualisering 

bleek voor sommige gemeenten niet eenvoudig, tege-

lijk valt nu wel te stellen dat de dualisering geland 

is. Een andere tendens die effecten zal hebben op 

de burgemeesters(functie), betreft het bestuurs-

kracht-dossier. Het huidige kabinet wil decentralisatie 

impulsen geven en de bestuurskracht van gemeenten 

versterken. Het Kabinet kiest niet voor grootschalige 

herindeling van bovenaf, wil het ‘vrijwillige herinde-

ling’ wel stimuleren. Het is dan ook te verwachten dat 

in delen van het land de herindeling zal doorgaan en 

kleinere gemeenten verdwijnen.

En wat te denken van de veiligheidsontwikkelingen. 

Enerzijds de uitdijing van de openbare ordebevoegdhe-

den van de burgemeester en versterking van de lokale 

regie in het veiligheidsbeleid. Anderzijds de plannen 

voor de centralisatie van de politie, die nu (even?) in 

de koelkast zijn gezet. En dan is er ook nog de vorming 

van de veiligheidsregio.

Het zijn niet alleen externe ontwikkelingen. De 

beroepsgroep zelf is ook  in verandering. De laatste 

jaren is de mobiliteit bij de burgemeesters sterk toe-

genomen. Er is een vergrote uitstroom en er zijn veel 

benoemingen. De periode dat een burgemeester in één 

gemeente functioneert neemt af. Tegelijk is er sprake 

van een zekere vergrijzing van de beroepsgroep, die 

mogelijk nog versterkt zal worden nu de mogelijk-

heid er is om als 65-plusser door te gaan. Er is geen 

gestructureerd beeld over dergelijke ontwikkelingen in 

het ‘burgemeesterscorps’. <

Vervolg op ‘De toekomst 
van het ambt’
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‘De Oranjefeesten zijn een begrip in Pijnacker 

en omstreken. In twintig jaar tijd zijn de 

feesten uitgegroeid tot een evenement met 

bijna honderd vrijwilligers en duizenden bezoekers. 

Bij mijn aantreden trof ik een Oranjevereniging aan, 

waarvan ik het idee had dat deze een jaarlijks feest 

organiseerde dat uit haar jasje was gegroeid. Vanuit 

de goedbedoelde mentaliteit dat “alles moest kunnen” 

en het vooral “gezellig” moest zijn, was er betrek-

kelijk weinig aandacht voor de veiligheid. Ik wilde dat 

graag anders regelen en heb daarom de banden met 

de Oranjevereniging aangehaald. Daarin zie je direct 

een verschil tussen gemeenten. In Sassenheim was 

ik als burgemeester direct de erevoorzitter van de 

Oranjevereniging en kreeg ik een rol toebedeeld bij 

festiviteiten van de vereniging. In Pijnacker-Nootdorp 

was dat niet gebruikelijk. Vandaar dat ik zelf het con-

tact met de voorzitter heb gezocht, omdat ik meer grip 

wilde krijgen op het feest dat werd georganiseerd. Als 

er iets fout zou gaan, zou ik het immers ook moeten 

kunnen uitleggen aan de gemeenteraad.’

In de aanloop naar de Oranjefeesten vindt er verschei-

dene malen overleg plaats met de politie. Besproken 

wordt om een parate eenheid achter de hand te hou-

den, opdat voldoende personeel beschikbaar is om 

op de feestavond in te kunnen zetten. Om de sfeer te 

proeven en met eigen ogen te zien hoe de organisatie 

verloopt, besluit Buddenberg op 6 mei 2006 zelf naar 

de feesttent te gaan. ‘Ik ben op eigen initiatief naar het 

feest gegaan en heb daar gesproken met de voorzitter 

van de Oranjevereniging. Er hing een prima sfeer en 

niets wees erop dat het later zou ontsporen. Om 12 

uur ’s avonds ben ik richting de fietsen gelopen, waar 

ik mijn dochter tegenkwam. Samen zijn wij naar huis 

gereden. Thuis werd ik ruim twee uur later uit bed 

gebeld door de dienstdoend commandant, die mij ver-

telde dat er na mijn vertrek een aantal relletjes rond de 

feesttent waren geweest, waar de ME op was ingezet. 

Op dat moment maakte ik mij nog niet echt zorgen, 

omdat ik mij met de politie kon voorstellen dat bij het 

leeglopen van zo’n tent een aantal jongeren slaags 

raakt. Op het moment van het telefoontje was de zaak 

weer rustig.’

 Zondagmorgen

Ook de volgende morgen lijkt de situatie nog niet alar-

merend. ‘Ik sprak zondagmorgen met de plaatsvervan-

gend commandant over de ongeregeldheden. Eerder 

waren op de kermis van Nootdorp al wat relletjes 

geweest tussen autochtone Nootdorpers en alloch-

tone jongeren uit Pijnacker, waarbij de politie ook had 

ingegrepen. In die context hoorde ik hoe de politie dit 

keer rond de feesttent in Pijnacker was opgetreden. Op 

basis van de informatie van de politie heb ik de media 

te woord gestaan. Journalisten stelden vast dat een 

aantal jongeren harde klappen had gekregen, waarop 

ik stelde dat het in dat geval onderzocht zou moeten 

worden. Ik kon mij op dat moment niet voorstellen 

dat de politie zich te buiten was gegaan aan dit soort 

excessen. Wel vond ik het opvallend dat de ME was 

ingezet zonder dat daar vooraf mijn toestemming voor 

Rik Buddenberg is burgemeester van Pijnacker-Nootdorp. Hij kwam landelijk in het nieuws nadat de jaar-

lijkse Oranjefeesten in Pijnacker in 2006 uitmondden in schermutselingen met de politie. Het ME-optreden 

resulteerde in zestien arrestaties, huilende jongeren, woedende ouders en 45 klachten over het politieop-

treden. Een terugblik op een roerige periode met Rik Buddenberg.

thema  crisis

Rik Buddenberg over de ongeregeldheden na de Oranjefeesten in 2006

Meer aan de hand dan de  politie deed geloven

‘Ik vond het opvallend dat de ME was 

ingezet zonder dat daar vooraf mijn 

toestemming voor was gevraagd’
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was gevraagd. De jongens van de ME zijn erop getraind 

dat ze gefaseerd en gedoseerd geweld weten toe te 

passen. Achteraf moet ik vaststellen dat het een foute 

inschatting van mij is geweest en dat de voorzitter van 

de Oranjevereniging het bij het rechte eind had toen hij 

in de media op zondag al tekeer ging tegen de politie.’

Terugblikkend is het volgens Buddenberg een samen-

spel van factoren geweest, waardoor de situatie bij 

de feesttent uit de hand is gelopen. ‘Allereerst lijkt 

het erop dat de ME niet goed de dorpscultuur van 

Pijnacker aanvoelde. Er is wel gezegd dat de ME ope-

reerde alsof het de eerste de beste voetbalrel bij ADO 

Den Haag was. Als je op die manier opereert bij een 

traditioneel dorpsfeest, kan het uit de hand lopen.’ 

Buddenberg noemt nog een tweede punt. ‘De jongeren 

uit Pijnacker waren bovendien niet gewend om tegen-

over de ME te staan. Sommigen kwamen de tent uit en 

probeerden door de linie van de ME te breken, omdat 

hun fietsen toevallig aan de andere kant van de weg 

stonden. Op die manier hebben jongeren van 14 tot 17 

jaar met een fietssleuteltje in de hand rake klappen 

gekregen. Zo ver had het nooit mogen komen.’

Hondenbeten

Als op maandag en dinsdag in diverse televisiepro-

gramma’s jongeren aan het woord komen, die spreken 

over het disproportionele geweld van de ME-ers rond 

de feesttent, begint het Buddenberg langzaam te 

dagen dat hier meer aan de hand is dan de politie hem 

wil doen geloven. ‘Op televisie lieten jongens diverse 

Meer aan de hand dan de  politie deed geloven

‘Het lijkt erop dat de ME niet goed de 

dorpscultuur van Pijnacker aanvoelde’
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hondenbeten zien. Het was voor mij duidelijk dat er 

meer aan de hand moest zijn dan normaal. Ook werd 

gesproken over de onvriendelijke bejegening, waar we 

een fors aantal klachten over hebben gekregen. Die 

zijn allemaal gegrond verklaard. Ondertussen hield 

de politie steeds vol dat zij op een juiste manier had 

gehandeld en de jongens niet voor niets waren gebe-

ten. Het was voor mij reden om te proberen zo snel 

mogelijk de feiten op een rij te krijgen en ervoor te 

zorgen dat ook de gemeenteraad zo snel mogelijk kon 

worden geïnformeerd over de ware toedracht.’ Om de 

raad te informeren, roept Buddenberg op maandag-

morgen zijn AOV-er en politiechef bij zich. ‘Zij moesten 

samen een notitie opstellen, waaruit zou blijken hoe 

een en ander was verlopen. Als je die notitie nu terug-

leest, is het frappant om te zien dat er met geen woord 

over de slachtoffers wordt gerept. Het geeft aan dat we 

ook op dat moment nog onvoldoende beseften dat de 

politie slachtoffers had gemaakt door zo hardhandig 

op te treden.’

Ambtenaren

Buddenberg verbaast zich achteraf over de manier 

waarop ‘wij in het gemeentekantoor’ die maandag 

een eigen beeld van de rellen hebben gecreëerd. ‘Wij 

bleven achter de feiten aanlopen, omdat we vanaf 

het begin op het verkeerde been waren gezet. We zijn 

vooral de mist ingegaan, doordat we ons in het begin 

uitsluitend hebben laten leiden door de informatie 

die ik van de politie kreeg. Die bleek achteraf slechts 

een deel van het verhaal te bevatten. Het is voor ons 

een les geweest om bij volgende crises veel nadruk-

kelijker de voelhoorns in de maatschappij te plaatsen 

en ervoor te zorgen dat we vanuit meerdere kanten 

worden geïnformeerd. In deze situatie hadden we bij-

voorbeeld onder eigen ambtenaren kunnen polsen of 

iemand zelf bij de feesttent was geweest en hoe zij het 

hadden beleefd. Dat had ons wellicht veel sneller op 

een ander spoor gezet. Dan hadden we ook nadrukke-

lijker de kant van de slachtoffers erbij kunnen betrek-

ken. Dat hebben we niet gedaan; een gemiste kans.’

Slachtofferbijeenkomst

De burgemeester maakt een publiekelijke ommezwaai, 

wanneer hij in toenemende mate signalen krijgt over 

de ware toedracht bij de rellen. ‘Naarmate de tijd 

verstreek, werd het steeds duidelijker dat de politie 

disproportioneel was opgetreden. Dat was iets waar ik 

in eerste instantie geen rekening mee had gehouden, 

‘Ondertussen hield de politie steeds vol dat 

zij op een juiste manier had gehandeld en 

de jongens niet voor niets waren gebeten’



burgemeestersblad    45  2007 19

omdat het zo ongebruikelijk is, dat je daar ook geen 

referentie van hebt. De doorslag gaf mijn overbuur-

man, die huisarts is en mij vertelde dat hij de nodige 

jongens in zijn praktijk had zien langskomen. In som-

mige gevallen waren de verwondingen zo ernstig, dat 

men nu nog steeds last heeft van de hondenbeten.’ 

Op basis van alle signalen besluit Buddenberg een 

slachtofferbijeenkomst te organiseren, waarin de bur-

gemeester publiekelijk zijn excuses aanbiedt. ‘Ik heb 

verteld dat ik de impact van het politieoptreden had 

onderschat. Gelukkig werd dat door de bevolking geac-

cepteerd. Verder ben ik ingegaan op allerhande rod-

dels die in het dorp rondgingen, zoals het verhaal dat 

ik mijn dochter had gewaarschuwd, vlak voordat de 

politie zou ingrijpen. Het is soms niet te geloven welke 

wilde verhalen er in zo’n situatie rondgaan in een dorp. 

Niet alleen ikzelf, maar ook mijn kinderen werden op 

het politieoptreden aangesproken. Dat vond ik mis-

schien nog wel het vervelendste in die situatie.’ 

Buddenberg ervaart tijdens de slachtofferbijeenkomst 

ook de spagaat tussen de burgervaderrol enerzijds en 

de rol van hoeder van de openbare orde en veiligheid 

met de politie als belangrijkste representant anderzijds. 

‘Ik kon de politie niet publiekelijk afvallen, zolang daar 

geen onderzoek naar was gedaan. Ik kon geen voorschot 

nemen op de conclusie dat het optreden disproporti-

oneel was geweest. Wel heb ik gezegd dat indien het 

onderzoek ertoe zou leiden dat de politie inderdaad te 

ver was gegaan, ik dan mijn excuses zou maken richting 

de bevolking. Dat was de uiterste rek die erin zat.’ 

Gemeenteraad

Ook in de gemeenteraadsvergadering legt Buddenberg 

een verklaring af, waarin hij betreurt hoe de zaken zijn 

gelopen. Ook is hij bereid om medewerking te verle-

nen aan onderzoeken naar de toedracht van het hele 

gebeuren. ‘Wij hebben de B&A Groep gevraagd om de 

situatie bestuurlijk te analyseren, waarbij de opdracht-

formulering was gebaseerd op de motie van de 

gemeenteraad. De begeleiding van het onderzoek was 

in handen van de loco-burgemeester en de gemeente-

secretaris. Tegelijkertijd deed de Rijksrecherche onder-

zoek naar de manier waarop de politie had geope-

reerd. Mijn ervaring is dat je alle grip verliest, zodra 

een onderzoek in handen van het OM ligt. Qua timing 

was er geen afspraak te maken met het OM, terwijl 

het mijn intentie was om de presentatie van beide rap-

porten op elkaar af te stemmen. Het politieoptreden 

op de avond zelf was immers nauw verweven met het 

bestuurlijk optreden. Dat bleek echter niet mogelijk.’ 

Wanneer het rapport van de B&A Groep uitkomt, richt 

alle aandacht zich op de burgemeester. ‘Het was niet 

altijd even fair, omdat later bleek dat de politie inder-

daad fouten had gemaakt. Toen de resultaten van het 

OM een aantal maanden later naar buiten kwamen en 

er vermoedens waren van strafbare feiten aan de kant 

van de ingezette ME-ers, vond ik het tijd worden om de 

zaak meer in balans te brengen. Ik heb toen nadrukke-

lijk meer afstand genomen van het politieoptreden. Als 

zelfs het OM die vermoedens uitspreekt, kun je niet vol 

blijven houden dat ze hun werk goed hebben gedaan. 

Het frustrerende was echter dat ik die conclusies 

niet kon trekken ten tijde van het uitkomen van het 

bestuurlijke evaluatierapport, omdat ik toen voor mijn 

beurt zou hebben gesproken.’

Nieuw feest

In de aanloop naar de Oranjefeesten in 2007 

wordt veel energie gestoken in de relatie met de 

Oranjevereniging, die erkende dat het feest een maatje 

te groot was geworden. ‘Met de voorzitter en de secre-

taris hebben we elke twee maanden gesproken om 

het traject naar het nieuwe feest te begeleiden. Het 

draaiboek voor het feest is professioneler geworden. 

Zo was er nooit een veiligheidsplan. Dit jaar lag het 

er wel. Waar vroeger met mondelinge afspraken werd 

gewerkt, zijn die dit jaar vastgelegd. Uiteindelijk is het 

feest dit jaar op rolletjes verlopen.’ 

Het onderzoek van het OM is inmiddels afgerond. ‘De 

Rijksrecherche heeft haar rapport opgeleverd, op basis 

waarvan het OM concludeerde dat er sprake was van 

strafbare feiten, gepleegd door politiefunctionarissen 

in functie. In negen situaties is sprake geweest van 

disproportioneel optreden en uiteindelijk zullen vier 

politiemensen strafrechtelijk worden vervolgd voor 

mishandeling, vernieling en misbruik van gedrag. <

Wouter Jong,

coördinator crisisbeheersing NGB

‘Mijn ervaring is dat je alle grip verliest, 

zodra een onderzoek in handen van 

het OM ligt’
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Verontrustende omvang

We praten over huiselijk geweld wanneer slachtoffer 

en dader zich in dezelfde huiselijke kring bevinden. 

Het komt voor in alle lagen van de bevolking en bin-

nen alle culturen in de Nederlandse samenleving. 

Hoewel meestal vrouwen en kinderen het slachtoffer 

zijn, behoren ook mannen of ouders/ouderen tot de 

slachtoffers. 

Huiselijk geweld is een van de omvangrijkste 

geweldsdelicten in ons land; ongeveer 45% van de 

Nederlandse bevolking heeft ooit te maken gehad met 

huiselijk geweld; in 11% van de gevallen heeft huiselijk 

geweld geleid tot lichamelijk letsel en in ongeveer 10% 

betreft het dagelijks of wekelijks terugkerend geweld. 

In 21% van de gevallen duurt het geweld langer dan 

vijf jaar. Uit politiecijfers blijken er jaarlijks ongeveer 

57.000 meldingen te zijn. Dit is het topje van de ijs-

berg; slechts 12% van de huiselijk geweldzaken komt 

bij de politie terecht. 

Aanpak sinds 2002

Met de nota Privé geweld – publieke zaak heeft het 

ministerie van Justitie in 2002 het startsein gegeven 

voor een landelijke aanpak. Veel gemeenten plaatsten 

huiselijk geweld vervolgens ‘op de agenda’ en startten 

met beleidsaanpak. Gemeenten trekken vaak samen 

op met ketenpartners in de strafrechtelijke en de hulp-

verleningsketen. Het ASHG (Advies en Steunpunten 

Huiselijk Geweld) wordt gezien als de front office voor 

hulpverleningsaanbieders voor slachtoffers, plegers en 

getuigen van huiselijk geweld. Sinds 2004 zijn met een 

stimuleringsmaatregel van het ministerie van VWS in 

de 35 centrumgemeenten vrouwenopvang dergelijke 

ASHG’s opgericht . 

Gemeente regisseert de keten

De gemeente heeft de regie in de aanpak van huise-

lijk geweld. Dit houdt in dat de gemeente opereert 

als ‘spin in het web’ van alle partijen rondom een 

gezin waar huiselijk geweld voorkomt. De gemeente 

is verantwoordelijk en kan andere partijen daadwer-

kelijk aan- of bijsturen. Tegelijkertijd is de gemeente 

ook afhankelijk van de inzet en medewerking van die 

andere partijen. De manier waarop de gemeente haar 

regierol invult, is bepalend voor de effectiviteit van de 

aanpak van huiselijk geweld en het succes van de Wet 

tijdelijk huisverbod. 

Dat er nu een wet komt, betekent natuurlijk niet dat 

gemeenten nog geen (structureel) beleid voeren op het 

gebied van huiselijk geweld. Bij het huiselijk geweld-

beleid is zowel de input vanuit de veiligheidshoek als 

vanuit zorg/welzijnskant benodigd. De praktijkervaring 

leidt vaak tot de conclusie dat de coördinatie het beste 

door een afdeling of directie ‘Veiligheid’ wordt aange-

stuurd. De aard van de partijen in de ketenaanpak sluit 

daar het meest natuurlijk bij aan en kan van daaruit 

dus het beste bediend worden. Dat de Wet tijdelijk 

huisverbod expliciete bevoegdheden geeft aan de 

burgemeester, meestal verantwoordelijk voor het vei-

ligheidsbeleid, bevestigt dit nog eens. 

Tien dagen het huis uit

Het wetsvoorstel tijdelijk huisverbod biedt de moge-

lijkheid om een persoon van wie een dreiging van 

huiselijk geweld uitgaat, uit huis te plaatsen voor een 

periode van in beginsel tien dagen. De burgemeester 

kan na die tien dagen besluiten het huisverbod te ver-

lengen tot maximaal vier weken. Het opleggen en ver-

lengen van het huisverbod gebeurt op basis een risi-

Vanuit veiligheidsbeleid sturen op afspraken, expertise en organisatie

Wet tijdelijk huisverbod:  grotere rol burgemeesters
Huiselijk geweld is een van de omvangrijkste geweldsdelicten in ons land. Momenteel is de Wet tijdelijk 

huisverbod in voorbereiding. Met deze wet kan de burgemeester personen van wie een dreiging van  

huiselijk geweld uit gaat – in beginsel preventief – een tijdelijk huisverbod opleggen. Het wetsvoorstel is 

inmiddels door de Tweede Kamer; naar verwachting zal de wet medio 2008  in werking treden. Wat  

betekent deze wet voor de burgemeester en de gemeente? Wat kunnen en moeten gemeenten ter voorberei-

ding hierop doen?
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cotaxatie-instrument. Het huisverbod is een preventief 

instrument, dat in noodsituaties voor een deëscalatie-

periode kan zorgen. In die afkoelingsperiode mag de 

uit huis geplaatste geen contact opnemen met de huis-

genoten en moet de hulpverlening op gang komen. De 

burgemeester kan zijn bevoegdheid tot het opleggen 

van een huisverbod mandateren aan de hulpofficier 

van justitie (hovj). 

Bij zijn behandeling van het wetsvoorstel heeft de 

Tweede Kamer een wijziging aangebracht. Die houdt in 

dat het huisverbod alleen kan worden opgeheven als 

degene die het huisverbod heeft opgelegd gekregen, 

hulpverlening accepteert. Tevens mag opheffing van 

het huisverbod geen frustratie inhouden van de hulp-

verlening aan de achterblijvers. Wat dit in de praktijk 

inhoudt, is nog niet bekend. 

De minister van Justitie heeft bij de behandeling van 

het wetsvoorstel toegezegd ‘vinger aan de pols’ te 

houden wat betreft de financiële consequenties van 

invoering van en het uitvoering geven aan de wet door 

gemeenten. 

Grotere rol van de burgemeester

De burgemeester krijgt nu voor het eerst een wettelijke 

taak in de aanpak van huiselijk geweld en daarmee 

wordt zijn/haar rol nog belangrijker. Niet alleen ligt 

de verantwoordelijkheid voor het opleggen van het 

huisverbod – ook in geval van mandatering aan de 

hovj – bij de burgemeester, ook is hij verantwoordelijk 

voor het op gang komen van de hulpverlening aan de 

uit huis geplaatste en achterblijvers. De gemeentelijke 

organisatie en de keten huiselijk geweld moeten dus 

klaar staan om op het moment van een huisverbod de 

nodige activiteiten te gaan verrichten. 

Dat betekent nogal wat voor gemeenten, zo blijkt uit 

de pilots. Vanaf maart 2007 heeft een drietal gemeen-

ten op basis van vrijwilligheid ervaring opgedaan met 

het tijdelijk huisverbod. De resultaten van de pilots 

komen naar verwachting aan het einde van dit jaar 

beschikbaar. Toch kunnen we alvast enkele conclusies 

trekken. 

Uit de pilots in Groningen, Amsterdam en Venlo blijkt 

dat er nogal wat zaken door gemeenten geregeld 

moeten worden. Zo moet er bestuurlijk en politiek 

draagvlak zijn, moet de zaak juridisch waterdicht zijn, 

moeten de dossiers administratief op orde zijn en moet 

de gemeente er op toezien dat er een sluitende keten 

is. Dit laatste is de belangrijkste randvoorwaarde voor 

het toepassen van de Wet tijdelijk  huisverbod. 

De nieuwe wet biedt burgemeesters de kans de klas-

sieke betekenis van ‘burgervader’ nieuwe inhoud te 

geven. Daarvoor is een eigentijdse aanpak nodig. In 

sommige gemeenten is nog een professionaliserings-

slag nodig, in andere gemeenten is een andere afstem-

ming binnen de gemeente of binnen de keten nodig. 

De komende maanden bieden nog de gelegenheid om 

alle voorbereidingen te treffen om huiselijk geweld 

straks beter te kunnen beteugelen. < 

drs. Mirte de Vries 

adviseur SGBO

Wet tijdelijk huisverbod:  grotere rol burgemeesters
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De ministerraad heeft onlangs overeenstemming bereikt over de uitwerking van het Coalitieakkoord inzake 

de beloningsstructuur in de publieke sector. Daarmee krijgen de rapporten van de commissie Dijkstal toch 

nog een vervolg. Wat precies de gevolgen voor de salarissen van de burgemeesters zijn is nog niet duide-

lijk. Uitgangspunt is dat geen van de politieke ambtsdragers er op achteruit mag gaan. 

Over dienen en verdienen was de titel van het eerste rap-

port van de Adviescommissie beloning en rechtspositie 

ambtelijke en politieke topstructuur (commissie Dijkstal). 

In dat rapport (april 2004) nam de commissie de salaris-

sen van de politieke en ambtelijke top onder de loep. 

Op basis van de salarisontwikkeling in de marktsector 

deed de commissie de aanbeveling om het ministers-

salaris met 30% te laten stijgen. Ook stelde de commis-

sie Dijkstal in haar eerste rapport voor om alle politieke 

ambtsdragers in één beloningsregime onder te brengen 

en onder de werking van de Algemene Pensioenwet 

Politieke Ambtsdragers (APPA) te laten vallen.

 Eén beloningstabel

In 2005 verschijnt het Advies beloningsverhoudingen 

politieke ambtsdragers. Daarin weet de commissie 

Dijkstal de beloningen van alle politieke ambtsdragers 

in een beloningstabel onder te brengen en te relateren 

aan het verhoogde salaris van de minister. Alleen de 

burgemeesters van de drie grootste gemeenten zijn 

meegenomen. Zij zouden op 85% van het ministers-

salaris moeten komen, wat een verhoging van 11% van 

het salaris betekende. Omdat hun onkostenvergoeding 

daalde tot 7% van het bruto-salaris, zou het hele ver-

haal netto 9% opleveren voor de G3-burgemeesters. 

Stil

Later is in 2005 door het ministerie van BZK ook een 

voorstel gedaan voor de doorwerking voor alle burge-

meesters. Afhankelijk van de gemeenteklasse zouden 

de salarissen er 6 tot 9% op vooruit gaan. Bovendien 

zouden de periodieken moeten verdwijnen als gevolg 

van de invoering voor de APPA voor de burgemeester. 

Nadelig was dat de vaste onkostenvergoeding voor de 

burgemeester verlaagd werd.

Vervolgens werd het in 2006 stil rond de Dijkstal-advie-

zen. In de aanloop naar de verkiezingen bleken diverse 

fracties in de Tweede Kamer niet bereid de ministerssa-

larissen met 30% te laten stijgen. Gevolg daarvan was 

dat de basis onder de nieuwe beloningstabel wegviel. 

In het regeerakkoord spraken CDA, PvdA en Christen 

Unie af dat het geheel een vervolg zou moeten krijgen.

  

Het vervolg

Het kabinet heeft nu dus overeenstemming bereikt: 

het ministerssalaris zal met 10% stijgen. De salarissen 

van de overige politieke ambtsdragers worden aan dat 

van de minister gerelateerd. Voor de G3-burgemees-

ters betekent dit dat zij op 85% van het ministers-

salaris komen en er 10% op vooruit gaan. Daar staat 

tegenover dat hun onkostenvergoeding daalt, omdat 

die op een vast percentage van 6% van het bruto sala-

ris komt.

Het is nog onduidelijk hoe het voor de overige 440 bur-

gemeesters uitpakt. De bonden zullen dat nauwlettend 

volgen. In ieder geval gaan de bonden nu niet akkoord 

met de verlaging van de onkostenvergoeding. Die is 

immers jaren geleden tot stand gekomen na uitvoerig 

onderzoek. Ook zal er in de overgang naar de APPA nog 

een oplossing gevonden moeten worden voor het ver-

dwijnen van de FPU-plus, die bestond na de invoering 

Akkoord over beloningsstructuur
Gevolgen voor burgemeesters nog onduidelijk
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Lochemconferenties 2008

De Commissie Professionalisering van 

het NGB is al weer volop bezig met de 

voorbereidingen voor de editie 2008 van 

de Lochemconferenties. Het thema van 

de conferenties is Veiligheid. Op landelijk, 

regionaal en lokaal niveau zijn er vele ont-

wikkelingen op veiligheidsgebied gaande. 

Die zijn sterk van invloed op de positie, 

taken en rollen van de burgemeester. 

De conferenties – zes in getal – vinden 

plaats in 2008 van dinsdagavond tot don-

derdag na de lunch op:

• 22 - 24 januari

• 29 - 31 januari

• 12 - 14 februari

• 19 - 21 februari

• 26 - 28 februari

• 04 - 06 maart 

Professionaliseringsfonds

Het Professionaliseringsfonds burge-

meesters gaat volgend jaar zijn derde 

fase in. Het Nederlands Genootschap van 

Burgemeesters heeft een beleidsplan 

2008-2011 bij de minister van BZK inge-

diend en voor dezelfde periode subsidie 

aangevraagd. Het Genootschap wil het 

Professionaliseringsfonds en het opleidin-

genprogramma in de komende jaren verder 

structureren. Daarmee moet professionali-

sering ook een structureel aandachtspunt 

zijn voor de burgemeesters. Het behoort 

tot de professionaliteit van de burgemees-

ter dat hij van tijd tot tijd zijn eigen functio-

neren beziet en in zijn eigen competenties 

investeert. 

Opleidingengids 2008

Volgende maand (november) ontvangen de 

burgemeesters de opleidingengids 2008. 

De gids zal weer zo’n kleine 30 cursussen 

en trainingen bevatten waar de burge-

meesters zich voor kunnen inschrijven. Dit 

jaar kan het voor het eerst via 

www.burgemeesters.nl. Het opleidingen-

programma bevat een aantal bekende 

opleidingen die ‘wegens succes geprolon-

geerd’ zijn: Signaalgevoeligheid, Coaching 

en de Leerkring Bestuurlijk Management 

zijn daar voorbeelden van. Nieuw zijn 

onder andere De burgemeester crisiscom-

petent, Meesterschap in burgemeester-

schap en een cursus Engels voor bestuur-

ders.

Anne Meijer verlaat bestuur

Na een bestuurscrisis in zijn gemeente 

Westerveld heeft Anne Meijer zijn burge-

meestersfunctie beëindigd. Hiermee is ook 

een einde gekomen aan zijn lidmaatschap 

van het NGB-bestuur. Anne Meijer trad in 

2006 toe tot het bestuur. Tijdens de jaar-

vergadering in maart 2008 zullen de leden 

een opvolger voor Meijer kiezen.

Geen BurgemeestersPrijs 
Stichting Doen

Vorig jaar startte Stichting Doen met 

een BurgemeestersPrijs. Burgemeesters 

konden toen initiatieven indienen die de 

sociale cohesie bevorderen. Het werd een 

succes en Breda won de prijs van 

€ 50.000,-. Dit jaar trok Stichting Doen 

de BurgemeestersPrijs in, omdat er onvol-

doende inzendingen waren.

Stichting Doen onderzoekt nu wat de reden 

is. Leeft het thema van dit jaar (radicalise-

ring) niet? Was de inschrijftermijn te kort? 

Of zijn de burgemeesters ‘prijzenmoe’? Een 

enquête onder de burgemeesters moet 

meer duidelijkheid bieden. Mede op basis 

van de uitkomsten beslist Stichting Doen 

of er in 2008 weer een BurgemeestersPrijs 

komt.

Agenda 2008

De agenda’s stromen altijd sneller vol dan 

wenselijk. Daarom is het nu de tijd om 

alvast twee belangrijke NGB-momenten 

vast te leggen. Op donderdagmiddag 27 

maart houdt het Nederlands Genootschap 

van Burgemeesters zijn jaarvergadering. 

En op donderdag 2 oktober 2008 is het 

komende najaarscongres van het NGB. 

Bestuurscompetenties van de 
burgemeester

Het ministerie van BZK heeft deze 

maand een nieuwe handreiking voor het 

benoemingsproces van de burgemeester 

uitgegeven. In de brochure zijn ook de 

nieuwe bestuurscompetenties van de bur-

gemeester opgenomen. De ‘oude’ dateren 

van 2001 en het afgelopen jaar zijn deze 

competenties geactualiseerd. Voorts bevat 

de uitgave tal van handreikingen voor ver-

trouwenscommissies, commissarissen en 

kandidaat-burgemeesters om tot een opti-

male selectieprocedure te komen.

service
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Waar is de Worldmayor 2007?
Vorig jaar meldden alle media dat Job 

Cohen (Amsterdam) was uitgeroe-

pen tot runner up bij de verkiezing 

tot ‘wereldburgemeester’. Een jaar 

eerder wist Ruud Vreeman (Tilburg) 

al door te dringen tot de finalisten 

van worldmayor.com. Nu is het stil 

op www.worldmayor.com. De website 

van de internationale organisatie 

City mayors meldt slechts een oude 

oproep om burgemeesters te nomi-

neren en de aankondiging dat in juni 

2007 de finalisten bekend zouden 

worden gemaakt. Zijn er geen nomi-

naties binnengekomen? Hebben 

koperdieven de World Mayor Award 

ontvreemd? Of is het initiatief een 

zachte dood gestorven?

Zodra er meer bekend is over de 

wereldburgemeesterverkiezing 

bericht uw eigen 

www.burgemeesters.nl erover.




