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,

Aan de burgemeesters van de gemeenten in Nederland

Vlaardingen, 29 maart 2010 

Waarde collega’s,  

 

Door de jaren heen gebeurt er veel in onze gemeenten op het gebied van trouwen: er komen prachtige en unieke locaties 

‘huis der gemeente’ bij, er verdwijnen locaties vanwege de gemeentelijke herindeling en er zijn discussies rond het koste-

loze huwelijk. Door de vermindering van het kerkelijke huwelijk komen de rituelen het gemeentehuis binnen. Trouwen mag 

weer en bruidsparen willen dit vaak zo origineel, maar in ieder geval zo persoonlijk mogelijk. Degenen die dit allemaal 

meemaken en vormgeven zijn onze ABsen en BABsen. 

In Vlaardingen kennen we ook de jaarlijkse traditie van trouwwedstrijden. Dit is een onderdeel van onze promotie ‘Vlaar-

dingen als trouwstad’. In 2008 gingen Zuid-Hollandse trouwambtenaren met elkaar de strijd aan en stond de mooiste 

trouwspeech centraal en in 2009 is een koppel getrouwd op 123456789 oftewel: om 12.34 uur en 56 seconden op 7 au-

gustus in 2009. Onlangs beoordeelde 98 procent van de in Vlaardingen gehuwde koppels hun huwelijksplechtigheid met 

‘goed’ of ‘zeer goed’.

Zoals u wellicht weet, is Vlaardingen door de stichting Entente Flo-

rale in oktober 2009 uitgeroepen tot de Groenste Stad van Ne-

derland. Daarom staat de jaarlijkse trouwwedstrijd in 2010 

in het teken van groen en natuur. Ik zal het huwelijk 

voltrekken op 21 juni 2010 om 13.00 uur, de dag 

dat de zomer begint en waarop de natuur in 

volle bloei is. Naast de huwelijksvoltrekking 

krijgt het bruidspaar ook een trouwboeket en 

corsages, een groene trouwfotoreportage, een 

groen trouwboekje en een bedrag van € 500,– om te 

besteden bij Vlaardingse ondernemers voor de voorbe-

reidingen van het huwelijk.

 

Naar aanleiding van de Zuid-Hollandse Babsendag in 2008 in Vlaardingen heeft 

Stichting Flagen het plan opgevat om veel van deze verhalen en ervaringen te verzamelen.

Dat is nu vormgegeven in een bijzonder boek, getiteld ‘Wat is daarop uw antwoord?’  Het boek is 

een mengeling van ervaringen, interviews, anekdotes en prachtige foto’s.  

 

Mogelijk is er al contact met u geweest of heeft u het boek zelfs al besteld. Zo niet dan wil ik als burgemeester van Vlaar-

dingen dit boek graag onder uw aandacht brengen. Het is namelijk een prachtig cadeau als blijk van waardering aan uw 

ABsen en BABsen. 

Met vriendelijke groet,

Tjerk Bruinsma,

burgemeester Vlaardingen

 

‘Wat is daarop uw antwoord?’ (€ 34,95 per stuk, handling-en verzendkosten € 6,50) is te bestellen door het totaalbedrag 

over te maken op 5659141 ten name van Stichting Flagen. Vermeld duidelijk uw naam en adres. Voor alle informatie: 

www.flagen.nl.



 

De nieuwe raad en het nieuwe college

Ik heb altijd een wat onbestemd gevoel in de periode rond-

om de gemeenteraadsverkiezingen.

De wethouders en raadsleden die de ambitie hebben om 

herkozen te worden, zijn in de weken vóór de verkiezingen 

vaak drukker met campagne voeren dan met het besturen 

van de gemeente. In de laatste raadsvergadering vóór de 

verkiezingen worden links en rechts nog volop cadeautjes 

uitgedeeld terwijl iedereen weet dat we aan de vooravond 

van enorme bezuinigingen staan. Als burgemeester zie je 

het allemaal gebeuren, je begrijpt precies hoe het allemaal 

zit, maar je maakt van dit gebeuren slechts aan de zijlijn 

deel uit.

Maar je bent natuurlijk wel zeer geïnteresseerd. De verkie-

zingsuitslag is immers ook voor jouw functioneren in de ko-

mende vier jaar van groot belang. Wat voor raad krijg je? 

Komen er forse politieke verschuivingen? Gaat die nieuwe 

politieke partij die zegt de hele zaak op de kop te zetten in-

derdaad fors winnen? Wat wordt de politieke samenstelling 

van het nieuwe college? Wie worden de nieuwe wethou-

ders? Je hebt er weinig of niets over te zeggen, maar het is 

ook voor jou van het grootste belang.

Toch kun je als burgemeester wel degelijk iets doen. Niet 

door je te bemoeien met de verkiezingen of met de formatie 

van het nieuwe college. In die formatieperiode wordt wel-

licht door deze of gene jouw mening gevraagd, maar daar 

moet je uiterst voorzichtig mee zijn. Ik weet van een burge-

meester die overal luid en duidelijk liet weten dat hij vond 

dat er een college moest komen van de partijen A, B en C. 

Maar het werd uiteindelijk een college van A, D en E, met 

daarin bovendien twee personen als wethouder waarvan hij 

bij verschillende gelegenheden had laten weten dat ze zijns 

inziens ongeschikt waren voor het wethouderschap. Nou, 

dat werden heel gezellige jaren voor die burgemeester! Niet 

doen dus.

Wat je wél kunt en ook móét doen is de overgang van het 

oude naar het nieuwe college zo soepel mogelijk laten ver-

lopen. Liggen er duidelijke overdrachtsdossiers klaar voor 

de nieuwe dossiers? Is er een inwerkprogramma voor de 

nieuwe wethouders? Krijgen ze de eerste tijd voldoende be-

geleiding? Misschien vind je het in je hart helemaal niet 

leuk dat persoon A wethouder is geworden en had je veel 

liever persoon B gehad, maar als burgemeester ben je pro-

fessional en dien je alle nieuwe wethouders met even veel 

enthousiasme te begroeten.

Een uitgesproken taak voor een burgemeester is het maken 

van een echt team van al die losse vogels die op een of an-

dere wijze samen het nieuwe college vormen. Dat is een 

uitdaging en een kans. Straal uit dat je er zin aan hebt om 

aan de nieuwe club leiding te geven. Dan worden het vast 

weer vier boeiende jaren.

Wim Zielhuis,

burgemeester van Oldebroek,

voorzitter redactiecommissie
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Bernt Schneiders (1959) is al van jongs af aan 

vertrouwd met het ambt van burgemeester. 

Hij was vier jaar oud toen zijn vader voor het 

eerst als burgemeester in Leusden werd benoemd. 

‘Herinneringen uit die tijd staan in het geheugen ge-

grift’, zegt Schneiders. ‘Als mijn vader de sirene hoor-

de, ging hij in volle vaart naar de brand toe. Ik herin-

ner me dat na een boerderijbrand de hele boerenfa-

milie de volgende ochtend bij ons fris gedoucht en in 

onze kleren aan de ontbijttafel zat. De zorgzaamheid 

die ik bij mijn vader zag, heb ik tot op de dag van 

vandaag een belangrijk aspect van het ambt gevon-

den. Onze beroepsgroep is bij uitstek de partij die de 

overheid een menselijk gezicht kan geven. Dat is in 

die veertig jaar niet veranderd. Het raakt ons wan-

neer we bij calamiteiten of crises naast mensen kun-

nen staan en iets voor hen kunnen betekenen. In ons 

werk worden we soms gedomineerd door bezuinigin-

gen en regeldruk, maar de arbeidssatisfactie haal ik-

zelf voor een groot deel uit dit soort contacten.’ 

Generaties

Schneiders studeerde in Utrecht staats- en bestuurs-

recht, waarna hij bij het kabinet van de Commissaris 

der Koningin in Noord-Holland kwam werken. ‘Daar 

lag mijn focus op de openbare ordebevoegdheden 

van de burgemeester en het openbaar bestuur. Ver-

volgens vertrok ik van Haarlem naar Amsterdam en 

werkte ik in de staf van Ed van Thijn, wederom met 

de OOV-bevoegdheden als belangrijkste aandachts-

punt. Van Thijn was de beoogd korpsbeheerder van 

het nieuw te vormen korps Amsterdam-Amstelland. 

Het was een boeiende en leerzame periode waar 

ontwikkelingen elkaar snel opvolgden. Ik heb Van 

Thijn bij de Bijlmerramp leren kennen als een gedre-

ven bestuurder die leiding gaf aan de crisisorganisa-

tie, maar tegelijkertijd ook de tijd vond om zich over 

getroffenen te ontfermen.’ Naast zijn werk in Amster-

dam wordt Schneiders gemeenteraadslid voor de 

PvdA in Haarlem. Als burgemeester Elizabeth 

Schmidtz naar het ministerie van Binnenlandse 

Zaken vertrekt om daar staatssecretaris te worden, 

wordt hij voorzitter van de plaatselijke vertrouwens-

commissie om de nieuwe burgemeester te selecte-

ren. ‘Je kunt stellen dat ik goed heb opgelet. Bij de 

gesprekken met de commissie vertelden burgemees-

ters enthousiast over hun vak. Het gaf mij het zetje 

om zelf ook de stap te wagen en op de post in  

Landsmeer te solliciteren. Uiteindelijk ben ik daar 

zes jaar gebleven, de eerste jaren nog in combinatie 

met een Statenlidmaatschap. Daarna volgde een pe-

riode in Heemskerk en ben ik uiteindelijk in Haarlem 

teruggekomen, waar ik bijna vier jaar geleden Jaap 

Pop opvolgde.’

Bernt Schneiders was 35 jaar toen hij in Landsmeer 

begon. ‘Als ik die tijd terughaal, denk ik dat de kloof 

tussen de oudere en jongere generaties groter was 

dan tegenwoordig het geval is. In die tijd vonden met 

name de burgemeesters die al langer in het ambt 

zaten het ongepast om voor hun eigen belangen op 

te komen. Daar was enige terughoudendheid te be-

speuren. We lobbyden wel, maar niet over onze 

eigen positie. In dat opzicht denk ik dat er onder de 

leden tegenwoordig een bredere basis is om vaker 

en actiever naar buiten te treden. Als nieuwe voorzit-

ter ben ik voorstander van zo’n meer offensieve hou-

ding om ervoor te zorgen dat er niet langer óver ons 

wordt gesproken, maar vooral ook mét ons.’ 

Versnippering

Niet alleen zelfstandig, maar ook in samenhang met 

VNG en vakbonden staat Schneiders een NGB voor 

Bernt	Schneiders		voorzitter	NGB
Op	18	februari	2010	droeg	Ronald	Bandell	na	vier	jaar	het	voorzitterschap	van	het	Nederlands	

Genootschap	van	Burgemeesters	over	aan	Bernt	Schneiders.	Zoals	Bandell	bij	de	overdracht	meldde,	is	

het	voorzitterschap	met	een	korte	onderbreking	weer	terug	in	Haarlem.	Een	gesprek	over	het	ambt,	de	

positie	van	het	Genootschap	en	de	samenwerking	met	andere	verenigingen	en	overlegorganen.

Ledenvergadering kiest opvolger van Ronald Bandell

‘Onze beroepsgroep is bij uitstek de  

partij die de overheid een menselijk 

gezicht kan geven.’
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dat zich meer en vaker profileert. ‘Als ik terugkijk, 

denk ik dat de belangenbehartiging de afgelopen 

jaren te versnipperd is geweest. Als je naar de 

rechtspositionele situatie van burgemeesters kijkt, 

heeft het veel te lang geduurd, voordat wij iets met 

de APPA hebben bereikt. De vakbonden behartigden 

hun belangen, het Genootschap deed wat het kon en 

de VNG profileerde zich. Maar het duurde tien jaar 

voordat wij eindelijk tot de APPA zijn toegetreden. 

Dat had beter en sneller gekund als er een heldere 

en gezamenlijke lobby aan ten grondslag had gele-

gen. Vanuit die optiek vind ik dat wij samen met de 

vakbonden de moed zouden moeten hebben om nog 

eens goed tegen het licht te houden wat wij in de 

toekomst voor elkaar kunnen betekenen. Wat mij be-

treft bakent het Nederlands Genootschap van Burge-

meesters scherper af welke belangenbehartiging de 

bonden zich toe eigenen en welk deel bij de beroeps-

vereniging zou moeten liggen. Net zoals ik ook goede 

contacten wil onderhouden met de andere organisa-

ties die zich in het openbaar bestuur manifesteren, 

zoals de vereniging van raadsleden, de wethouders-

vereniging en de VNG. Met al die partijen moeten we 

regelmatig contact onderhouden om te kijken waar 

we solistisch optreden en waar wij de belangen beter 

Bernt	Schneiders		voorzitter	NGB

‘Ik denk dat de belangenbehartiging 

de afgelopen jaren te versnipperd is 

geweest.’

Bernt Schneiders, burgemeester van Haarlem en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.
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gezamenlijk naar voren kunnen brengen.’

Naast het voorzitterschap van het NGB is Schneiders 

ook lid van het Dagelijks Bestuur van het Veiligheids-

beraad, een organisatie die zich steeds meer en meer 

manifesteert op het terrein van openbare orde en 

veiligheid. ‘Ook in de koppeling met het Veiligheids-

beraad zie ik een win-win situatie. In het Veiligheids-

beraad hoor je wat er gaande is en binnen het be-

raad vindt veelvuldig overleg plaats met professio-

nals op OOV-gebied. Aan de andere kant kan ik de 

belangen van burgemeesters daar door laten klinken 

en de relevante contacten met departementen ook 

voor het NGB benutten.’

Benoeming	burgemeesters

Op de korte termijn kijkt Schneiders vooral naar de 

parlementsverkiezingen in juni, die voor burgemees-

ters weer tot de nodige beroering zouden kunnen lei-

den. ‘Het zou mij niet verbazen wanneer de gekozen 

burgemeester terugkomt op de politieke agenda. Op 

de opiniepagina’s en in artikelen van wetenschap-

pers zie je dat de discussie alweer wordt aangewak-

kerd. Toen de discussie rond de gekozen burgemees-

ter speelde, heb ik tijdens een VNG congres een 

motie ingediend, waarin de VNG werd opgeroepen 

om zich tegen de gekozen burgemeester te keren. 

Niet omdat ik pertinent tegen een gekozen burge-

meester ben, maar omdat de plannen die er lagen 

onvoldoende waren uitgewerkt. De motie is destijds 

met 80% van de stemmen aangenomen. In de weten-

schap dat de gekozen burgemeester mogelijk terug 

op de agenda komt, lijkt het mij een uitgelezen kans 

om met het NGB de discussie voor te zijn. Nu we aan 

de vooravond staan van grote bezuinigingen en van 

wellicht grote ingrepen in het openbaar bestuur lijkt 

het me niet verstandig om de stabiele onafhankelijke 

burgemeester die we nu kennen in te ruilen voor een 

politieke gekozen burgemeester. Nog afgezien van de 

vraag of nieuwe kansrijke partijen om een burge-

meester te leveren (denk aan de PVV) al voldoen-

de gekwalificeerde kandidaten beschikbaar hebben.

Op langere termijn zie ik drie mogelijkheden die – in 

lijn met de NGB onderzoekspublicatie Trends voor de 

toekomst – verder uitgewerkt kunnen worden: de 

raadbenoeming, de kroonbenoeming of de recht-

streeks gekozen burgemeester. Op dit moment wor-

den de verkiezingsprogramma’s geschreven. Het is 

zaak om daar bij aan te haken en vanuit de beroeps-

groep te laten weten wat naar ons idee de voor- en 

nadelen van elk van de opties zijn. Ik realiseer mij 

dat ook onder burgemeesters verschillende opvattin-

gen leven. Dat gezegd hebbende, zijn wij burgemees-

ters als geen ander in staat om aan te geven hoe de 

varianten in de praktijk zullen doorwerken. Daar 

moeten niet alleen wetenschappers zich over uitspre-

ken, maar ook wijzelf zouden onze stem in die dis-

cussie moeten laten horen.’

Schneiders stelt voor om rond de zomer een publica-

tie uit te brengen met essays waarin de verschillende 

kanten van de benoemingsvarianten worden belicht. 

‘Het gaat me wederom niet om het naar voren schui-

ven van één standpunt. Daarvoor lopen de opvattin-

gen binnen de beroepsgroep te veel uiteen. Maar het 

is wel goed om onze praktijkervaring te benutten en 

de verwachte voor- en nadelen verder uit te werken.’

Collegialiteit

Afrondend hoopt Schneiders dat het NGB naast de 

genoemde inhoudelijke thema’s vooral doorgaat op 

de ingeslagen weg. ‘Als kleine beroepsgroep kunnen 

we trots zijn op ons opleidingsprogramma, de Lo-

chemconferenties, de bijeenkomsten en de onder-

steuning bij crises. Het is altijd weer inspirerend om 

met collega’s uit andere delen van het land te spre-

ken over zaken die voor het ambt van belang zijn. Die 

uitwisseling van ideeën en ervaringen moeten we 

met onverminderde kracht voortzetten. In het oprich-

tingsstatuut van de vereniging is dat ook als een van 

de twee doelen gesteld. Naast “het bevorderen en 

doen erkennen van een staatsrechtelijk en maat-

schappelijk juiste opvatting en uitoefening van het 

ambt en de taak van burgemeester’’ is dat “het be-

vorderen van een regelmatig contact tussen de bur-

gemeesters, ten einde de collegialiteit onder hen te 

versterken’’. Als nieuwe voorzitter van het Genoot-

schap maak ik mij er graag hard voor om die doel-

stellingen in de traditie van mijn voorgangers in een 

actuele vorm voort te zetten.’  <

Wouter Jong/NGB

‘Het zou mij niet verbazen wanneer de 

gekozen burgemeester terugkomt op de 

politieke agenda.’
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U heeft de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug. 

Net als ik heeft u waarschijnlijk met zorg gekeken naar 

de opkomstpercentages. U heeft met lede ogen moe-

ten aanzien hoe de gemeenteraadsverkiezingen “ge-

kaapt” zijn door de landelijke politiek. U heeft zich 

wellicht afgevraagd waarom er toch afscheid is geno-

men van de trouwe stemmachine. En velen van u heb-

ben ongetwijfeld te maken gekregen met burgers die 

wilden stemmen maar zich onvoldoende hadden gere-

aliseerd wat de identificatieplicht inhield. 

Net als na de verkiezingen voor het Europese parle-

ment zullen wij op BZK de verkiezingen evalueren. 

Staatssecretaris Bijleveld zal de Tweede Kamer daar-

over informeren in april. Terwijl ik dit schrijf, zie ik op 

teletekst het bericht dat de oud-burgemeesters van 

Rotterdam Opstelten en Peper hertelling in Rotterdam 

voorstellen omdat er te veel onregelmatigheden heb-

ben plaatsgevonden in stemhokjes van de Maasstad. 

Ook die incidenten zullen ongetwijfeld een plek vinden 

in de evaluatie. 

Zoals de staatssecretaris verantwoordelijk is voor het 

kiesproces, zo bent u, als voorzitter van het centraal 

stembureau, dat in uw gemeente. Persoonlijk vind ik 

het een prachtige verantwoordelijkheid. Ervoor zorgen 

dat de stembureaus goed bemenst zijn, dat ze op tijd 

open gaan en dat alles vlekkeloos en controleerbaar 

verloopt. Waarborgen dat mensen geheim kunnen 

stemmen en dat de stemmen goed en eerlijk geteld 

worden. Kortom, heel nauwkeurig organiseren dat aan 

de basisvoorwaarden van de democratie wordt vol-

daan. Waarmee tegelijkertijd ook weer duidelijk is 

hoezeer u boven de partijen staat. Tot u het proces-

verbaal van de verkiezingen en daarmee de uitge-

brachte stemmen overdraagt aan de gemeenteraad 

zijn het als het ware de stemmen van uw burgers die 

aan u zijn toevertrouwd. 

De commissie Korthals Altes, de commissie die een 

advies heeft uitgebracht over de inrichting van het 

kiesproces, heeft ook geadviseerd verkiezingen te eva-

lueren. Dat advies heeft de staatssecretaris graag op-

gevolgd. De gemeenten zullen worden bevraagd, net 

als de ca 10.000 voorzitters van de stembureaus. Ook 

zal een representatieve steekproef onder kiezers wor-

den uitgevoerd. Alle onderwerpen zullen de revue pas-

seren, hetzij omdat zij in de vragenlijst voorkomen, 

hetzij omdat zij worden opgebracht door de geënquê-

teerden. Wat daar ook voor de langere termijn uitkomt, 

één ding is zeker: op 9 juni zult u het met dezelfde 

middelen, dezelfde wet, hetzelfde rode potlood moe-

ten doen. Met diezelfde of weer andere trouwe leden 

van de stembureaus, die zich een lange dag kwijten 

van een mooie taak. Wat daarbij kan helpen, is onze 

digitale instructie voor stembureauleden. Heel effec-

tief en laagdrempelig, zeker voor nieuwe stembureau-

leden. 

Ik vind stemmen prachtig. Ontroerend vaak ook, zeker 

als er rijen staan voor het stemhokje. Burgers doen 

moeite. Wat een mooie taak om dat goed te laten ver-

lopen. 

Het rode potlood

DGBK

Andrée van Es, Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties 

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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In zijn oratie getiteld Herder, hoeder, handhaver; 

de burgemeester en het bestuurlijk sanctierecht 

die hij in januari uitsprak bij de aanvaarding van 

zijn hoogleraarschap Bestuurlijk sanctierecht aan de 

Radboud Universiteit Nijmegen, waarschuwt Henny 

Sackers voor de dreigende teloorgang van de burge-

meester als burgervader of burgermoeder. Sackers is 

de eerste hoogleraar bestuurlijk sanctierecht, een 

rechtsgebied dat zich in de afgelopen twintig jaar 

stevig nestelde tussen het straf- en bestuursrecht. 

De oerknal waarmee het bestuurlijk sanctierecht in 

1989 zijn intrede deed, was de invoering van de Wet 

administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoor-

schriften, beter bekend als de Wet Mulder. Deze wet 

regelde dat een aantal veel voorkomende verkeers-

overtredingen uit het Wetboek van Strafecht werd 

gehaald en voortaan via een bestuurlijke boete 

mocht worden afgedaan. Sackers: ‘Toen die wet zich 

aandiende, rolden alle strafrechtdeskundigen met el-

kaar over de vloer, omdat het een principiële breuk 

was met 150 jaar traditie. Uiteindelijk werden velen 

overtuigd door het argument dat de wet vooral be-

doeld was om een aantal gedragingen die we in Ne-

derland niet meer zien als crimineel gedrag buiten 

het strafrecht te brengen maar wel te kunnen blijven 

sanctioneren – zoals een fietser die zijn hand niet 

uitsteekt. Als we dat niet zouden doen, dreigde de 

situatie dat we die verkeersvoorschriften niet meer 

zouden kunnen handhaven.’

Kleine	zonden	en	ondeugden

Sinds 1994, constateert hij, is het instrument van de 

bestuurlijke boete aan een onstuitbare opmars be-

gonnen. Sackers: ‘De doelmatigheid staat daarbij 

nog steeds voorop, maar het wordt niet alleen maar 

ingezet voor kleine zonden en ondeugden, maar ook 

voor hele pittige overtredingen. Zo kan de Autoriteit 

Financiële Markten boetes opleggen van twee tot 

vier miljoen euro.’ Tegelijkertijd is er een hele reeks 

nieuwe bestuurlijke sanctiemogelijkheden op het 

bordje van de burgemeester gelegd. In de strijd 

tegen overlast en verloedering krijgt deze steeds 

meer een handhavende taak. Naast het toepassen 

van cameratoezicht, preventief fouilleren, gebieds-

ontzeggingen, wijkverboden en avondklok, mag de 

burgemeester tegenwoordig ook volwassenen hun 

huis uitzetten (Wet tijdelijk huisverbod). Volgens het 

wetsvoorstel ‘Maatregelen bestrijding voetbalvanda-

lisme en ernstige overlast’ mag de burgemeester bin-

nenkort mensen maximaal een jaar de toegang tot 

een bepaald gebouw of gebied ontzeggen. En in een 

wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horeca-

wet wordt de burgemeester het bevoegde gezag om 

op te treden tegen supermarkten en slijters die erop 

betrapt worden alcohol aan jongeren onder de zes-

tien te hebben verkocht. Als een zaak drie keer 

wordt betrapt, mag de burgemeester maximaal drie 

maanden alle alcoholische dranken uit de schappen 

laten verwijderen.

Behalve achter de voordeur van alcoholverkopers, 

krijgt een burgemeester ook vergaande bevoegdhe-

den achter de voordeur van probleemgezinnen. Hij 

mag binnenkort een zorgbevel uitvaardigen, opvoe-

dingsondersteuning opleggen – ook in geval van 

12-plussers – en de Raad voor de Kinderbescherming 

dwingen een zaak voor de kinderrechter te brengen. 

Sackers: ‘Uit de gesprekken die ik met burgemees-

ters voerde ter voorbereiding op mijn rede blijkt dat 

‘De	burgemeester	ontvriendt		in	rap	tempo’
Als	hij	burgemeester	was,	zou	hij	aandacht	blijven	vragen	voor	de	onverenigbaarheid	van	de	herders-	

en	hoedersrol	tegenover	die	van	handhaver’,	zegt	de	Nijmeegse	hoogleraar	bestuurlijk	sanctierecht	

Henny	Sackers.	‘Als	we	zo	doorgaan	met	het	optuigen	van	het	sanctiearsenaal	van	de	burgemeester,	

raken	we	de	traditionele	burgemeester	–	de	beminnelijke	herder	die	burgers	steunt	bij	moeilijkheden	–	

kwijt.	Een	burgemeester	die	mensen	preventief	laat	fouilleren,	hun	huis	uitgooit	en	boetes	oplegt,	ver-

wordt	tot	een	sluitstuk	in	de	strijd	tegen	overlast,	verloedering	en	afnemend	veiligheidsgevoel.’

Hoogleraar bestuurlijk sanctierecht Henny Sackers

‘Het afbreukrisico voor een 

burgemeester bij handhaving achter de 

voordeur is enorm.’
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ze daar niet op zitten te wachten. Ze worstelen vaak 

al zo met hun rol bij de uitvoering van de Wet bijzon-

dere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (Wet 

bopz), die ze de bevoegdheid geeft om mensen die 

de weg kwijt zijn tijdelijk te laten opnemen. Burge-

meesters zijn bestuurders, geen rechters of psychia-

ters. Bij dat soort beslissingen is een burgemeester 

sterk afhankelijk van adviezen van deskundigen. Nu 

is een rechter dat ook, maar die kan morgen niet in 

de gemeenteraad ter verantwoording worden geroe-

pen. Het afbreukrisico voor een burgemeester bij 

handhaving achter de voordeur is enorm.’ 

Afgestrafte	pedoseksueel

Actueel is nu, vervolgt hij, dat burgemeesters voort-

aan ingelicht worden als een pedoseksueel die zijn 

straf erop heeft zitten terugkeert naar zijn gemeente. 

‘Ik begrijp het wel, maar als wetenschapper zeg ik 

dat een burgemeester dat eigenlijk niet moet  willen 

weten. Als er namelijk iets fout gaat – en er is na-

tuurlijk altijd een risico dat dat gebeurt – dan zal de 

raad hem of haar ter verantwoording roepen en zeg-

gen: “Burgemeester u wist het en dus had u er iets 

aan kunnen doen. U hebt dat niet gedaan en dus 

bent u verantwoordelijk voor wat er gebeurd is”. Als 

een burgemeester wel actie onderneemt, vraagt  

Sackers zich hardop af, moet hij dan een afgestrafte 

pedoseksueel die weigert reclasseringstoezicht te 

ondergaan een gebiedsontzegging voor de hele ge-

meente geven, zoals de Eindhovense burgemeester 

Van Gijzel en zijn collega van Utrechtse Heuvelrug 

onlangs deden? Sackers: ‘Beide gebiedsontzeggin-

gen zijn door de rechter geschorst. En terecht. Als je 

vindt dat er iets op het gebied van de openbare orde 

moet gebeuren, richt dan je sancties naar degenen 

die de openbare orde dreigen te verstoren. En ik 

denk niet dat dat die afgestrafte pedoseksueel is. 

Het gaat dan om de mensen die met eigenrichting 

dreigen. Laat de zorg voor ex-gedetineerden en 

tbs’ers die op vrije voeten komen a.u.b. over aan de 

penitentiaire autoriteiten.’ 

Beminnelijke	herder

Om de burgemeester ook in deze eeuw in staat te 

stellen om met verve zijn rol van beminnelijke herder 

en hoeder te kunnen uitdragen, pleit Sackers ervoor 

om een aantal sancties waarvoor nu de burgemees-

ter het (beoogd) bevoegd gezag is op het bord van 

‘De	burgemeester	ontvriendt		in	rap	tempo’

‘Laat de zorg voor 

ex-gedetineerden en tbs’ers 

die op vrije voeten komen 

a.u.b. over aan de 

penitentiaire autoriteiten.’ 

Prof. Henny Sackers, hoogleraar 

bestuurlijk sanctierecht aan de 

Radboud Universiteit Nijmegen.
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de rechter-commissaris te leggen. Deze rechter heeft 

het voordeel dat hij 24 uur per dag inzetbaar is, 

waarmee het argument dat het strafrecht te traag is 

van tafel is. ‘Ik ben niet soft of zo, er is niks mis met 

de handhavende burgemeester, maar hij moet wel 

binnen de marges van zijn bestuurlijk functioneren 

blijven. Daarmee doel ik op de aloude openbare-or-

debevelen, de 219- en 220-bevelen voor degenen die 

nog steeds niet gewend zijn aan de nieuwe Gemeen-

tewet. Er is niks mis met het 14-dagenbevel (gebieds-

ontzegging) zoals dat in Amsterdam gehanteerd 

wordt. Ik vind dat het doorschiet als het gaat om ge-

biedsontzeggingen van drie maanden en de mogelijk-

heid die te verlengen tot twaalf maanden. Ik vind dat 

een bestuurlijke sanctie van een zodanig kaliber dat 

ik de beslissingsbevoegdheid daarvoor ook liever bij 

de rechter-commissaris neerleg.’

Ook het gedwongen uit huis plaatsen van volwasse-

nen en het handhaven van het verbod om alcohol te 

verkopen aan jongeren onder de 16 jaar laat Sackers 

liever over aan de rechter-commissaris. ‘De bood-

schapper heeft het altijd gedaan. Die boeman kun je 

beter een anonieme rechter laten zijn die niet publie-

kelijk ter verantwoording kan worden geroepen.’ Het 

zou ook logischer zijn, vindt hij. ‘Zo mag de politie al-

leen een huiszoeking doen als daar een rechter-com-

missaris bij aanwezig is. Ik kan niet uitleggen waar-

om er geen rechter-commissaris aan te pas hoeft te 

komen als iemand zijn huis wordt uitgezet, wat vol-

gens mij veel ingrijpender is.’ 

Transparantie

De overheveling van bevoegdheden van de burge-

meester naar de rechter-commissaris dient niet al-

‘De boeman kun je beter een anonieme 

rechter laten zijn die niet publiekelijk ter 

verantwoording kan worden geroepen.’

Bestuurlijk ophouden geeft te veel gedoe en is daarom onbruikbaar. Prof. Henny Sackers wil dit afschaffen en daarna kijken of wat je overhoudt 

niet eenvoudiger kan.
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leen het behoud van de burgemeester als herder en 

hoeder. Het is vooral ook een deel van de oplossing 

om het bestuurlijk en strafrechtelijk sanctiestelsel 

weer overzichtelijk te maken. In zijn rede betoogt 

Sackers dat de politiek het overzicht kwijt is. Sac-

kers: ‘Wie kan de burger of een diender op straat nog 

het verschil uitleggen tussen een transactie (met een 

boete), een sepot met als voorwaarde het betalen 

van een bepaald bedrag, een bestuurlijke boete, een 

“Mulder’’-boete, en strafbeschikking van het OM 

(met een boete), een fiscale strafbeschikking of een 

bestuurlijke strafbeschikking? Die geweldige onover-

zichtelijkheid kan echt niet. Ik pleit ervoor om de be-

stuurlijke boete af te schaffen en te integreren in de 

bestuurlijke strafbeschikking. Dat zou de transparan-

tie – een belangrijk criterium voor een fatsoenlijk 

sanctiestelsel, ook voor het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens – enorm verbeteren. Het is 

overzichtelijker en het dient de rechtseenheid, door-

dat het verzet ertegen bij de strafrechter wordt be-

handeld.’ Ook bestuurders weten het niet meer, weet 

hij. ‘Gerdy Jurgens, hoogleraar bestuursrecht in 

Utrecht, zegt het treffend: “Het is niet zozeer de 

kunst de burger te bestraffen, maar de kunst zit ’m in 

weten met welk instrument je dat doet”. Als dat de 

geluiden zijn, dan zit het ergens niet goed.

Ik pleit er dan ook voor om eerst sancties af te schaf-

fen die niet gebruikt worden en vervolgens te kijken 

of wat je overhoudt niet eenvoudiger kan.’ Een be-

voegdheid van burgemeesters waar van Sackers per 

direct een streep doorheen mag is ‘bestuurlijk op-

houden’. ‘Ten tijde van het Europees Kampioenschap 

voetbal in 2000 waren we vreselijk benauwd voor 

veldslagen tussen hooligans. Toen is besloten dat 

burgemeesters groepen mensen tijdelijk mochten op-

sluiten. Nu gaat de discussie erover of we in bijna 

tien jaar twee of drie gevallen van bestuurlijk ophou-

den hebben gehad. Dan zeg ik: zet er een punt ach-

ter. Burgemeesters geven aan dat ze daar geen ge-

bruik van maken: te veel gedoe.’

Alleskunner

Sackers is niet de enige die op de rem trapt als het 

gaat om het uitdijende sanctiearsenaal waarmee de 

burgemeester wordt uitgerust. In zijn rede haalt hij 

diverse wetenschappers en politici aan die op zijn 

lijn zitten. Ook de beroepsgroep van de burgemees-

ters zelf trok stevig aan de bel in het vorig jaar ver-

schenen rapport Tussen trends en toekomst, een ver-

kenning naar de ontwikkelingen van de burgemees-

tersfunctie. De auteurs van het deelrapport Zorg dat 

het een prachtbaan blijft achten het noodzakelijk een 

balans te vinden tussen enerzijds meer bevoegdhe-

den en doorzettingsmacht en anderzijds het recht 

doen aan andere rollen, zoals die van burgervader, 

boegbeeld van de lokale gemeenschap, informele 

ombudsman, enzovoort. Wat een burgemeester aan 

competenties nodig heeft om al die verantwoordelijk-

heden waar te maken, wordt door de minister sa-

mengevat als een ‘alleskunner’. Sackers: ‘In de noti-

tie Burgemeester en Veiligheid schrijft de minister 

dat de burgemeester geen nieuwe bevoegdheden 

meer krijgt. Dat lijkt goed nieuws, maar de eufemisti-

sche zinsnede dat bestaande bevoegdheden zich wel 

kunnen doorontwikkelen vanwege het dynamische 

karakter van het veiligheidsterrein doet anders ver-

moeden.’ 

Ronduit teleurgesteld is hij over behandeling van die 

notitie eind vorig jaar in de Vaste Kamercommissie 

van Binnenlandse Zaken. Sackers: ‘Het debat was 

een complete chaos. Het ging over falende C2000-

apparatuur en of de korpschef van Rotterdam kon 

aanblijven. Kamerleden hadden het over “opplussen” 

van de burgemeester en dat hij niet “met bevoegdhe-

den moet worden afgetankt”. Het meest onbegrijpe-

lijke was de oproep dat moet worden voorkomen dat 

de burgemeesters gaan lijden aan het “Bob de Bou-

wer-syndroom”.’ Om burgemeesters beter voor hun 

alleskunnersrol toe te rusten, werd er gesproken 

over burgemeestersklasjes, verplichte intervisie en 

een handboek voor burgemeesters. Sackers: ‘Alleen 

het SGP-kamerlid Van der Staaij stelde de rake vraag 

of “wij het met zijn allen misschien niet te ingewik-

keld hebben gemaakt als burgemeesters cursussen 

moeten volgen over waartoe ze bevoegd zijn”. Ik heb 

niet kunnen ontdekken dat er serieus wordt nage-

dacht over hoe het burgemeestersambt zich moet 

ontwikkelen. Graag had ik uit het debat een mooie 

gedachte gedestilleerd. Bijvoorbeeld dat die alles-

kunners een soort van captains of local government 

moeten worden, waarbij de Balkenendenorm eens 

ter discussie moet worden gesteld. Inderdaad, een 

licht cynisme op een aantal punten kan mij niet wor-

den ontzegd.’ <

Peter van Noppen

‘Ik heb niet kunnen ontdekken dat er 

serieus wordt nagedacht over hoe het 

burgemeestersambt zich moet 

ontwikkelen.’
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Integriteit	en	Veilige Publieke Taak (VPT) zijn	twee	beleidsonderwerpen	die	hoog	op	de	politieke	agen-

da	staan	van	het	ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	en	Koninkrijksrelaties	(BZK).	Of	deze	onderwerpen	

bij	een	nieuw	kabinet/nieuwe	minister	evenveel	aandacht	zullen	krijgen,	is	natuurlijk	de	vraag;	maar	

het	zijn	wel	twee	onderwerpen	die	bij	burgemeesters	hoog	op	de	agenda	behoren	te	staan	en	in	de	

meeste	gevallen	–	zeker	daar	waar	het	integriteit	betreft	–	ook	staan.	

D it geldt ook voor het NGB, dat een rondgang 

maakt langs de kringen om eens te horen wat er 

onder de collegae speelt. Zowel op het onder-

werp integriteit als VPT is er een relatie tussen de minis-

ter en de burgemeesters. Deze relatie is per onderwerp 

verschillend. 

De minister heeft ten aanzien van integriteit van het lo-

kaal bestuur – als ‘werkgever’ van de burgemeesters – 

een aparte verantwoordelijkheid. Deze is slechts een be-

perkte, omdat de burgemeester verder een eigen verant-

woordelijkheid heeft, waarbij met name de gemeente-

raad een belangrijke rol vervult. Minister(s), burgemees-

ter(s), maar ook andere bestuurders, hebben met elkaar 

een verantwoordelijkheid voor het waarborgen van goed 

openbaar bestuur in dit land, waarbij integriteit een be-

langrijk onderdeel is. Vastleggen van deze verantwoor-

delijkheid in de Gemeentewet wordt door het merendeel 

van de burgemeesters niet onderschreven. Een enkeling 

zou dit wel graag zien met daarbij ook een bevoegdheid 

om in bepaalde gevallen ‘te kunnen doorpakken’. De 

meeste burgemeesters echter vinden dat zij vanuit hun 

‘gezagspositie’ voldoende zeggenschap hebben om de 

integriteit in haar of zijn gemeente te waarborgen. 

De inspanningen van BZK (en BIOS) om instrumenten-

tools te ontwikkelen om de discussie in de gemeenten 

aan te gaan en het onderwerp bespreekbaar te maken, 

worden gewaardeerd. Gedacht wordt aan de CDrom, die 

u binnenkort krijgt toegezonden en de update van de 

modelgedragscode, die momenteel wordt uitgewerkt. 

Ook de aandacht die het NGB tijdens de Lochemconfe-

rentie aan dit onderwerp heeft besteed, wordt zéér ge-

waardeerd. Iedereen vindt het een belangrijk onderwerp 

om er met elkaar regelmatig over van gedachten te wis-

selen en daarbij elkaar ‘scherp’ te houden. De minister 

(BZK) kan daar zeker ondersteunend in zijn; maar het 

advies is wel: laat de verantwoordelijkheid daar waar die 

hoort. Het ministerie is voornemens om eind dit jaar een 

congres over dit onderwerp te organiseren. De voorlopi-

ge datum hiervoor is 10 november. <
Henk Roijers

Integriteit	en	VPT

Wanneer u in uw burgemeesterskring ook meer wilt worden geïnformeerd 

over vorenstaande onderwerpen kunt u contact opnemen met het Genoot-

schap. Oud-burgemeester/wethouder Henk Roijers, adviseur NGB, is 

gaarne bereid om uw kring daarvoor te bezoeken.

h.c.j.roijers@burgemeesters.nl of tel. NGB 070-373 83 83.

✔ De nieuwe indeling van de 
salarissen 

✔ De nieuwe ontslag uitkerings regeling 

✔ De nieuwe bepalingen over 
neveninkomsten 

✔ Politiek verlof en de situatie na 
afl oop ervan

✔ En veel meer!
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Meer weten of bestellen?
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Of bel (070) 378 98 80.

Al uw rechten en 
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De Lochemconferenties vinden hun oorsprong 

in de Oriënteringsbijeenkomsten, die het Ge-

nootschap voor het eerst in 1974 hield. Harm 

Roelfsema leidde als gepensioneerd burgemeester van 

Schiedam de bijeenkomsten. De oriënteringsbijeen-

komsten vonden toen nog niet in Lochem plaats, maar 

verspreid over het land: meestal in Lunteren en Noord-

wijkerhout en later ook in Veldhoven. In mei 1976 eva-

lueert het bestuur de bijeenkomst van maart van dat 

jaar. Er zijn klachten binnen gekomen ‘over het domi-

neren van collega’s uit grotere gemeenten’. Kennelijk 

zat het diep want het leidde ertoe dat diverse burge-

meesters van grotere gemeenten voor de volgende bij-

eenkomst annuleerden.

In	eigen	beheer

Het Genootschap organiseert de Lochemconferenties 

in eigen beheer. De Commissie Professionalisering, nu 

onder voorzitterschap van Heleen van Rijnbach, maakt 

sinds 2003 het programma en het NGB-bureau ver-

zorgt de organisatie. Voor die tijd was de Werkgroep 

Lochemconferenties belast met de conferenties. De 

burgemeesters in de werkgroep deden destijds alles 

zelf met steun van de heer Cremers en later van Karin 

Bekker: van het benaderen van de sprekers tot de sa-

menstelling van de conferentiemap, die voor een niet 

gering deel uit ‘ruimte voor aantekeningen’ bestond. 

Het lastigst was waarschijnlijk wel het innen van de 

deelnemersbijdragen, want de deelnamekosten wer-

den toen nog niet uit het Professionaliseringsfonds be-

taald.

Het NGB heeft de conferenties niet altijd in eigen be-

heer georganiseerd. In de eerste jaren van de oriënte-

ringsbijeenkomsten werd het toenmalige Instituut voor 

BestuursWetenschappen IBW ingeschakeld voor de 

conferenties. Het aantal conferenties per jaar en het 

aantal deelnemers waren toen nog beperkt, maar al 

snel nam de populariteit bij burgemeesters toe. Het 

CIVOB (Centraal Instituut Vorming en Opleiding Be-

stuursdienst) nam in 1978 de taken van het IBW over. 

Dat leidde tot wrevel over de organisatie en de kwali-

teit van het CIVOB. Zo klaagden burgemeesters die als 

conferentievoorzitters optraden bij het bestuur: ‘op 

kritieke momenten moeten wij zelf bijspringen. Voor 

bijstand stuurt men jongelui die van niets weten; de 

wetenschappelijke inbreng wordt sterk overtrokken.’

Naar	Lochem

Toen het CIVOB de conferenties zelfs buiten het Ge-

nootschap om wilde organiseren, was voor het NGB de 

maat vol. Of zoals in een verslag van de toenmalige 

begeleidingscommissie valt te lezen: ‘We durven het 

nu al aan ons te ontdoen van het CIVOB en zelf de or-

ganisatie ter hand te nemen.’  En dat gebeurde daad-

werkelijk in 1982. Een burgemeesterswerkgroep werd 

gevormd en ging op zoek naar een lokatie voor de con-

ferenties. Secretaris van de werkgroep mevrouw Cor-

ver-van Haaften (toen burgemeester van Soest) kende 

’t Hof van Gelre, dat vooral vanwege de kleinschalig-

heid in de smaak viel. Dat er een zwembad was en een 

hotel-eigenaar die erg zijn best deed, was mooi mee-

genomen. <

Ruud van Bennekom/NGB

Zo’n	240	burgemeesters	namen	in	januari	en	februari	weer	deel	aan	de	traditionele	

Lochemconferenties.	Ruud	van	Bennekom	kreeg	tijdens	de	zes	conferenties	van	dit	jaar	vele	

malen	dezelfde	vragen:	Hoe	zijn	we	in	dit	hotel	terecht	gekomen?	En	hoe	lang	geleden	vond	de	

eerste	conferentie	in	’t	Hof	van	Gelre	plaats?	Hij	dook	de	archieven	in	op	zoek	naar	antwoorden.

De Lochemconferenties kenden al voorlopers

Hoe	Lochem	in	Lochem	kwam
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‘In het najaar organiseerde het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 

een bijeenkomst voor bestuurders, GGD’ers 

en medewerkers van de veiligheidsregio’s uit Gronin-

gen, Fryslan en Drenthe. Daarmee was vooraf voor 

alle partners duidelijk wat het beleid voor de Q-

koortsproblematiek zou zijn. In het najaar kreeg ik 

bericht van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) 

dat men drie bedrijven had waar een verdenking op 

lag. Vlak daarna kregen de geitenhouders te horen 

dat er definitief sprake was van een besmetting. Uit-

eindelijk is Midden-Drenthe als enige gemeente in 

onze provincie getroffen door de Q-koorts’, vertelt 

Broertjes. ‘Doordat wij de enige gemeente waren, 

hadden wij van meet af aan korte lijnen met LNV en 

de VWA. Onze Commissaris van de Koningin hield op 

de achtergrond een oogje in ’t zeil. Als burgemeester 

probeer je als luisterend oor te fungeren. Ik ben bij 

de boeren op bezoek gegaan. Zij zitten niet alleen 

met woede en verdriet, maar hebben ook vragen 

waar je op dat moment geen antwoord op hebt. 

Vooral naar de toekomst toe: want hoe moeten ze 

verder?’ Broertjes begrijpt de emoties. ‘Ik was zelf 

boer ten tijde van de MKZ-crisis. Net als toen vonden 

de boeren nu dat de dieren gewoon hadden moeten 

worden geënt, zoals dat ook al jaren in Frankrijk ge-

beurt. Daarin werden zij gesteund door de bevolking. 

Tijdens de ruimingen hingen de vlaggen halfstok en 

waren er spandoeken opgehangen. Als burgemees-

ter had ik ook oog voor de andere kant van het ver-

haal. Ik werd vanuit mijn positie geacht mee te wer-

ken aan het beleid van hogerhand. Gelukkig begreep 

iedereen dat. Ik werd niet de kop van jut zoals dat 

burgemeesters tijdens de MKZ wel eens is overko-

men.’ Ondanks de beperkte mogelijkheden onder-

steunt de burgemeester de boeren waar mogelijk. 

‘Zo wilden de media graag beelden vanaf de bedrij-

ven. De gemeentelijke voorlichters hebben ervoor 

gezorgd dat de twee boeren die daar geen behoefte 

aan hadden uit de wind werden gehouden.’

Geen	voorlichtingsbijeenkomst

Wanneer het nieuws van de besmettingen en moge-

lijke ruimingen doorsijpelt, voeren media als RTV 

Drenthe en het Dagblad van het Noorden de druk op 

om met een voorlichtingsbijeenkomst te komen. ‘In 

Brabant werden ook bijeenkomsten voor buurtbewo-

ners georganiseerd. Ik vond de situatie in Brabant 

niet te vergelijken met die van ons. In heel Drenthe 

waren twee mensen door Q-koorts ziek geworden. 

Die woonden in een heel ander deel van de provincie 

en hadden geen enkele relatie met de bedrijven in 

de gemeente Midden-Drenthe. Mede daardoor was 

onder de bevolking geen sprake van echte onrustge-

voelens. Iedereen kon met vragen terecht bij ge-

meente en GGD, maar zelfs daar was geen enkel te-

lefoontje binnengekomen. Zolang er geen vragen 

waren of onrust was, zag ik ook geen noodzaak om 

een bijeenkomst te organiseren.’ 

Als de ruimingen naderbij komen, zorgt Broertjes dat 

er juridisch het nodige is voorbereid om de activitei-

ten van de VWA in goede banen te leiden. ‘De politie 

hield bij de ruimingen rekening met mogelijke open-

bare ordeverstoringen van demonstranten. Wij heb-

ben buurtbewoners ingelicht dat een aantal wegen 

In	korte	tijd	maakte	Jan	Broertjes	drie	gevallen	van	Q-koorts	in	zijn	gemeente	mee.	Zijn	eigen	agrari-

sche	achtergrond	speelde	een	rol	in	de	manier	waarop	hij	de	problematiek	benaderde.	Het	was	laveren	

tussen	de	begrijpelijke	emotie	bij	de	geitenhouders	en	de	ratio	van	de	regels	die	vanuit	‘Den	Haag’	wer-

den	opgelegd.

Jan Broertjes, burgemeester Midden-Drenthe over Q-koorts      

De	ruimingen	verliepen		anders	dan	in	2003

‘Ik werd vanuit mijn 

positie geacht mee te wer-

ken aan het beleid van 

hogerhand.’

‘Als burgemeester probeer je als 

luisterend oor te fungeren.’
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mogelijk zou worden afgesloten op de dag van de 

ruiming, maar dat zij na het tonen van hun legitima-

tie wel gebruik konden maken van de wegen. Uitein-

delijk hebben we de wegen niet hoeven af te sluiten. 

Ook een noodbevel dat wij hadden voorbereid, is 

nooit uitgereikt. Een noodverordening vonden wij 

een brug te ver, omdat het direct een heel gebied 

isoleert. Een noodbevel gaf de flexibiliteit die wij 

zochten. Als een raddraaier zich richting de boerderij 

zou begeven, konden wij hem sommeren daar te ver-

trekken, maar zolang er geen problemen waren, kon 

iedereen gewoon zijn gang gaan.’

Overstag

Een van de boeren trekt vlak voor de beoogde rui-

mingsdatum nog het nodige uit de kast om de ruiming 

juridisch tegen te houden. ‘De boer hield op twee loca-

ties geiten. De VWA was van mening dat beide bedrij-

ven moesten worden geruimd, omdat de beide be-

drijfsonderdelen onder hetzelfde bedrijfsidentificatie-

nummer vielen. Dat betekent dat het onderlinge ver-

keer tussen de verschillende onderdelen niet meer te 

traceren viel. Ik heb hem gezegd dat ik het begreep dat 

hij de situatie bij de rechter aankaartte, maar tegelij-

kertijd heb ik hem ook duidelijk gemaakt dat hij vol-

gens mij geen schijn van kans maakte. De rechter oor-

deelde inderdaad in zijn nadeel. Toen de ruiming dan 

toch van start kon gaan, verzon hij een nieuwe list. De 

stallen huurde hij van een andere boer die de VWA 

geen toestemming gaf om op het erf te komen. Dat 

was voor de VWA een nieuwe situatie waar zij even 

geen raad mee wisten. Ik heb wel een bevoegdheid om 

de VWA toegang te verschaffen, maar wilde daar niet 

bij voorbaat gebruik van maken. Uiteindelijk is de chef 

van de basiseenheid bij hem langsgegaan en heeft 

hem uitgelegd dat hij geen keuze had. Toen ging hij 

overstag.’ 

Als Broertjes op de ruimingen terugkijkt, stelt hij vast 

dat VWA en LNV van de MKZ-crisis hebben geleerd. 

‘De ruimingen verliepen anders dan in 2003. Richting 

de boeren heeft men zich welwillend opgesteld en 

medewerkers gingen met respect met de dieren om. 

Geen gegooi met beesten of dieren die half levend in 

vrachtwagens werden afgevoerd. Het ging sereen. Nu 

proberen we de getroffen boeren waar mogelijk te 

ondersteunen bij de doorstart van hun bedrijf.’  <

Wouter Jong/NGB

De	ruimingen	verliepen		anders	dan	in	2003

‘We proberen nu de 

getroffen boeren waar 

mogelijk te ondersteunen 

bij de doorstart van hun 

bedrijf.’

Jan Broertjes, burgemeester van Midden-Drenthe
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Westervoort	in	beweging

Tijdens het driedaagse Westervoortse zomerevene-

ment ‘Westervoort in Beweging’, in augustus 2008, 

raakte Geukers getriggerd door het werk van Doe Een 

Wens toen hij in gesprek kwam bij een speciale actie-

stand. Hij hoefde dan ook niet lang na te denken toen 

hem gevraagd werd of hij zich als regioambassadeur 

voor de stichting wilde inzetten. Daarmee werd hij te-

vens de eerste regioambassadeur, voor Doe Een Wens 

ook nog een nieuw fenomeen. ‘Ik was uiteraard al wel 

bekend met Doe Een Wens, met name via de uitzen-

dingen op tv met landelijke ambassadeurs als Wendy 

van Dijk. Van begin af aan spreekt het mij aan wat 

deze stichting doet, namelijk het vervullen van de al-

lerliefste wens van een kind met een levensbedreigen-

de ziekte. Als ouder van twee gezonde kinderen wil ik 

graag mijn steentje bijdragen voor die kinderen waar 

dat niet voor geldt. En als regionaal ambassadeur en 

burgemeester kun je soms deuren openen die voor an-

deren gesloten blijven. Ook het meemaken van een 

stukje van een wensdag geeft een bijzonder gevoel en 

is een stimulans om je er blijvend voor in te zetten’. 

Zichtbaar	maken

Ambassadeur zijn betekent met name ervoor zorgen dat 

het werk van Doe Een Wens extra zichtbaar is of zoveel 

mogelijk zichtbaar wordt. Bijvoorbeeld door het ver-

schaffen van meer ‘free publicity’ bij activiteiten die re-

gionaal plaatsvinden in het kader van Doe Een Wens of 

bij officiële cheque overhandigingen ter bekendmaking 

van de opbrengst. ‘Tot en met december vorig jaar liep 

er een speciale jubileumactie bij de plaatselijke bakker 

hier in Westervoort, Echte bakker Koenders. Door de 

verkoop van speciaal Doe Een Wensbrood en de op-

brengst van een jubileumfeest is uiteindelijk een bedrag 

van € 7.500,- bijeengebracht. Een prachtig resultaat na-

tuurlijk! Door mijn contacten bij de Nederlandse Gym-

nastiekunie heb ik turner Epke Zonderland kunnen be-

naderen die de cheque voor ons in ontvangst wilde 

nemen. Epke wilde dit heel graag doen en daar waren 

we uiteraard heel blij mee!’, aldus Jos Geukers.

Wish	Walk

Op de vraag of Jos Geukers voor de nabije toekomst mo-

gelijkheden ziet om zich als ambassadeur in te zetten, 

antwoordt hij: ‘Een van de prachtige initiatieven waarbij 

mensen zich in kunnen zetten en geld bij elkaar kunnen 

brengen voor Doe Een Wens is het zogenaamde Wish 

Walkerconcept. Als loper bij de Nijmeegse vierdaagse 

kun je je laten sponsoren en word je op die manier Wish 

Walker voor Doe Een Wens, extra herkenbaar aan speci-

ale T-shirts en caps. Zelf ben ik fervent (marathon)loper 

en heb mij hierbij meerdere malen laten sponsoren voor 

Jos	Geukers,	sinds	2006	werkzaam	als	burgemeester	van	de	gemeente	Westervoort,	wil	graag	de	Doe	Een	

Wens	Stichting,	waar	hij	sinds	anderhalf	jaar	ambassadeur	voor	is,	nader	onder	de	aandacht	brengen	van	

zijn	collega	burgemeesters.	‘Als	burgemeester	heb	je	door	je	positie	en	rol	in	de	samenleving	de	moge-

lijkheid	om	wat	extra’s	te	kunnen	doen.	Ik	doe	dat	graag	voor	de	Doe	Een	Wens	Stichting	en	hoop	hier-

mee	wat	meer	oliespuitjes	actief	te	krijgen	voor	deze	bijzondere	stichting.’

Jos Geukers zet zich in als regio ambassadeur voor de Doe Een Wens Stichting

‘Een	prachtig	doel	waar	ik	mijn		naam	graag	aan	wil	verbinden!’

Doe Een Wens Stichting Nederland is een professionele vrijwilligersorga-

nisatie. Door het vervullen van de liefste wens geeft Doe Een Wens kinde-

ren tussen de drie en achttien jaar met een levensbedreigende ziekte de 

kracht om kind te zijn. Sinds haar oprichting in 1989 heeft de stichting al 

bijna 3450 wensen kunnen vervullen door de inzet van 380 vrijwilligers en 

de steun van donateurs, sponsoren en de opbrengst van acties. Doe Een 

Wens maakt onderdeel uit van de Make-A-wish Foundation International, 

de grootste wensvervullende organisatie van de wereld. Voor haar werk 

ontvangt de stichting geen subsidie van de overheid en is zij geheel af-

hankelijk van giften.

Geef kinderen met een levensbedreigende ziekte de kracht om kind te 

zijn. Steun Doe Een Wens; bank 36.60.21.222. 

Kijk ook op www.doeeenwens.nl.

‘Als regionaal ambassadeur en 

burgemeester kun je soms deuren openen 

die voor anderen gesloten blijven.’
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goede doelen. Een heel mooi concept: door het neerzet-

ten van jouw persoonlijke prestatie help je dan tevens 

anderen om weer iets neer te zetten. Zo hebben er sinds 

2003 al een groot aantal Wish Walkers meegelopen tij-

dens de vierdaagse. Misschien nog een goed idee voor 

enkele gemeentelijke politie- of brandweerkorpsen die 

dit jaar weer mee gaan doen? Vorig jaar hebben we kun-

nen zorgen voor speciale Wish Walkdrankposten tijdens 

de route. Gelukkig wilden mijn collega-burgemeesters 

van de gemeenten langs de route graag meewerken aan 

deze actie. Dan ben ik weer blij dat ik als regioambassa-

deur hieraan iets heb kunnen bijdragen!’ 

Cultureel	jubileum

Zoals eerder al aan de orde kwam zijn jubileumacties 

ook erg geschikt voor goede doelenacties. Jos Geukers: 

‘In mijn eigen gemeente zullen er zeker weer de nodige 

jubilea en activiteiten aankomen en zo mogelijk probeer 

ik hier Doe Een wens een plek in te laten krijgen. Maar 

ook in alle andere gemeenten doen zich ieder jaar tal van 

soortgelijke kansen voor. Zo weet ik bijvoorbeeld, dat dit 

jaar in Heerlen de verschillende culturele entiteiten 

(schouwburg, muziekschool, Glaspaleis) en jaarlijkse cul-

turele evenementen (Cultura Nova, Boochfestival) alle-

maal bijzondere jubilea vieren. Het zou natuurlijk prach-

tig zijn, als daar zo’n goed doel als Doe Een Wens aan 

kan worden verbonden…, maar dat laat ik uiteraard 

graag aan mijn Heerlense collega over!

Ik bedoel maar: als burgemeesters zitten we allemaal als 

een spin in het lokale web van activiteiten en evenemen-

ten. Het is dan vaak vrij eenvoudig om met kleine in-

spanningen Doe Een Wens hetzij kortdurend hetzij lan-

ger lopend prominent in de picture te krijgen. Een mooi 

en sympathiek doel, waarvoor ik graag de aandacht 

vraag van al mijn Nederlandse collega’s!’ <

Margreeth Maarsingh

Jos Geukers zet zich in als regio ambassadeur voor de Doe Een Wens Stichting

‘Een	prachtig	doel	waar	ik	mijn		naam	graag	aan	wil	verbinden!’

Turner Epke Zonderland ontvangt van burgemeester Jos Geukers een cheque voor de Doe Een Wens na een lokale actie in Westervoort.
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‘Mevrouw	Ter	Horst	zet	je	neer	en	stuurt	je	instructies.	De	raadsleden	denken	dat	zij	je	baas	zijn.	En	het	

publiek	ziet	je	aan	voor	de	Grote	Baas.	Ga	er	maar	aan	staan.’	Dit	schreef	Marc	Chavannes	in	het	NRC	vlak	

voor	zijn	gastoptreden	in	het	leiderschapsprogramma	dat	ROI	in	opdracht	van	het	NGB	organiseerde.	

Marc	Chavannes	benadrukt	nog	maar	eens	dat	je	als	burgemeester	een	duivelskunstenaar	moet	zijn.	Het	

is	een	permanente	partij	simultaan	schaken,	waarbij	op	elk	bord	verschillende	dilemma’s	spelen.	Deze	

kwamen	in	het	leiderschapsprogramma	stuk	voor	stuk	aan	de	orde.	Een	gesprek	over	dilemma’s	met	Niek	

Meijer,	burgemeester	van	Zandvoort	en	deelnemer	aan	het	programma.

Over vertrouwen (of het gebrek eraan) is vaak 

gesproken in het programma. Volgens prof. 

Theo Toonen kan de burgemeester een sleu-

telrol vervullen bij het herstel van het vertrouwen in de 

overheid bij de burger. De afgelopen decennia is in Ne-

derland alles fijnmazig dicht geregeld waarmee de 

overheid wantrouwen heeft geïnstitutionaliseerd. Door 

wantrouwen te geven, heeft de overheid wantrouwen 

geoogst. De samenleving schreeuwt om verandering, 

maar hoe moet dat?

Niek Meijer reageert enthousiast: ‘Voor aanvang van 

het leiderschapsprogramma was ik met het college al 

bezig over de kernwaarden. Door mijn deelname is dit 

in een stroomversnelling geraakt. Het college opereert 

nu vanuit de drie kernwaarden “vertrouwen”, “verant-

woordelijkheid” en “aanspreken”. De gemeente is er 

voor en door de inwoners, maar met al onze regels 

maken wij het voor hen veel te ingewikkeld. In Zand-

voort maken we werk van deregulering waarmee we 

onze inwoners vertrouwen geven dat ze zelf een goede 

oplossing vinden. Dat actief sturen op vertrouwen ver-

eist een andere “mind-set”. In het college vragen wij 

ons dus consequent af: sturen wij op vertrouwen of op 

wantrouwen? Maar bij vertrouwen houdt het natuurlijk 

niet op. Wij geven onze inwoners meer vrijheid om 

zaken zelf te regelen, maar daar moeten zij wel op een 

verantwoorde manier mee om gaan. Als dat niet goed 

gaat, dan spreken wij hen daarop direct aan.’

Leiderschapsprogramma voor burgemeesters

Burgemeester:	lokaal	leider		of	gezant	van	Den	Haag?

Er zijn voor snelle beslissers nog enkele plaatsen beschikbaar voor het 

leiderschapsprogramma 2010. Het programma bestaat uit vijf seminars en 

drie intervisiebijeenkomsten. Het eerste seminar ‘Leiderschap voor ver-

trouwen’ vindt plaats op 15 en 16 september 2010. 

Meer informatie: zie pagina 53 van de NGB opleidingsgids of mail 

r.vanbennekom@burgemeesters.nl. 

Niek Meijer, burgemeester van Zandvoort en deelnemer aan 

het Leiderschapsprogramma voor burgemeesters.

‘De samenleving schreeuwt 

om verandering, maar hoe 

moet dat?’
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Speler	of	scheidsrechter?	

Jacques Wallage, een van de sprekers in het program-

ma, meent dat de burgemeester primair zorg moet dra-

gen voor een eerlijke wedstrijd tussen college en raad. 

Hij dient boven de partijen te staan en zich onafhanke-

lijk op te stellen. Hij moet op zijn hoede zijn om geen 

partij te worden in het politieke proces. 

In de dagelijkse praktijk staat deze onafhankelijke po-

sitie onder druk. In het NGB-rapport ‘Tussen trends en 

toekomst’ wordt geconcludeerd dat ‘burgemeesters als 

gevolg van vermaatschappelijking afhankelijker wor-

den van andere publieke en private actoren’. Ivo Op-

stelten gaf in zijn bijdrage aan het programma aan dat 

de burgemeester in eerste instantie de aanvoerder van 

het college is. Hij is de belangrijkste speler in het team 

en moet ervoor zorgen dat de wethouders  (de overige 

teamleden) regelmatig in scoringspositie worden ge-

bracht.

Niek Meijer ziet zichzelf in beide rollen. Omdat hij zelf 

een aantal portefeuilles heeft, is hij, of hij wil of niet, 

een speler in het bestuurlijke spel. Maar hij hoeft niet 

zelf te scoren. Zijn eerste zorg is de organisatie van het 

bestuurlijke proces. ‘Het is van groot belang dat we 

het proces goed organiseren, zodat burgers, gemeen-

teraad en het college hun taken goed kunnen uitvoe-

ren. Dat is mijn primaire zorg’, aldus Niek Meijer. Hij is 

dus speler en scheidsrechter en in beide rollen voelt hij 

zich prima thuis. 

Verzetsleider	of		
rijksvertegenwoordiger?

Marc Chavannes gaf in zijn lezing over ‘Leiderschap in 

crisis’ aan dat het openbaar bestuur zichzelf in de uit-

verkoop heeft gedaan. Telkens zijn publieke taken naar 

de markt gebracht in de veronderstelling dat die daar 

beter en goedkoper georganiseerd kunnen worden. De 

overheid is niet meer verantwoordelijk voor zorg en 

openbaar vervoer, maar heeft dit afgewenteld. Hierbij 

fungeren gemeenten als afvoerputje. Het is hoog tijd 

dat burgemeesters hiertegen in verzet komen. Zij moe-

ten Den Haag vertellen wat lokaal nodig is om het ver-

trouwen in het bestuur te herstellen. Het is tijd voor 

‘integer populisme’ aldus Chavannes.  

Niek Meijer kan hier niet zo veel mee: ‘We zijn één 

overheid, zo zien onze inwoners dat in ieder geval. Zij 

begrijpen het niet altijd als hun gemeente ruzie maakt 

met de provincie of de Rijksoverheid.’ De gemeente 

voert als eerste overheid Rijkstaken loyaal uit. Natuur-

lijk is het hierbij van belang om de verwachtingen goed 

te managen. Als voorbeeld haalt Meijer de invoering 

van de WMO aan. Gemeenten hebben hun nieuwe rol 

goed opgepakt, maar de communicatie kon beter. ‘Of 

het nou gaat over zorg, onderwijs of huisvesting, het 

gaat om mensen. Als we zaken anders organiseren, 

moeten we duidelijk maken dat we in de overgangspe-

riode misschien niet alles op orde hebben. Maar we 

volgen het proces, sturen bij waar nodig en blijven 

daarover communiceren.’

Is	leiderschap	te	leren?

De hamvraag blijft: is leiderschap te leren? Niek  

Meijer: ‘Kijk nou naar het kabinet. Het is nog niet ge-

vallen of de belangrijkste bestuurders van ons land 

schuiven elkaar de zwartepiet toe. En de dag na de val 

worden er al bestuurders kandidaat gesteld als lijst-

trekker. Geen seconde rust, de reflectie ontbreekt. En 

dat is nou precies waarom het leiderschapsprogramma 

mij geholpen heeft. Even weg van de waan van de dag 

en de rust nemen om gedrag en waarden gespiegeld te 

krijgen. Eens goed stil te staan bij je eigen drijfveren, 

daar kom je in de drukte van alledag niet altijd aan toe. 

Je bent immers zelf verantwoordelijk en kunt er dus ie-

dere keer voor kiezen om anders te (gaan) reageren. 

Het programma is daarom voor mij waardevol geweest. 

Het heeft mij rust gebracht en geholpen bij het inslaan 

van een nieuwe richting.’ <
Peter van Enk/ROI

Informatie of reageren? p.vanenk@roi-opl.nl

Leiderschapsprogramma voor burgemeesters

Burgemeester:	lokaal	leider		of	gezant	van	Den	Haag?

‘Of het nou gaat over zorg, 

onderwijs of huisvesting, 

het gaat om mensen.’

‘Het kabinet is nog niet gevallen of de 

belangrijkste bestuurders van ons land 

schuiven elkaar de zwartepiet toe.’
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Jaarlijks	belicht	het	Burgemeestersblad	de	lichting	burgemeesters	van	het	voorgaande	jaar.	De	lichting	

2009	verschilt	op	een	aantal	punten	ten	opzichte	van	voorgaande	jaren.	Zo	valt	op	dat	er	in	2009	weer	

minder	Kroonbenoemingen	waren	dan	voorgaande	jaren.	Ook	waren	de	nieuw	benoemde	burgemeesters	

in	2009	jonger	dan	de	burgemeesters	die	in	2008	startten.

In 2009 daalde het aantal Kroonbenoemingen op-

nieuw. Waren er in 2007 nog 59 benoemingen, in 

2008 lag dat cijfer op 38 en in 2009 betrof het 34 

benoemingen door de Kroon. Ook nu weer betrof ruim 

de helft van de benoemingen een nieuwe burgemees-

ter en in iets minder dan de helft van de benoemingen 

was het iemand die in een andere gemeente al erva-

ring had als burgemeester of waarnemend burgemees-

ter. Het aantal benoemingen van waarnemend burge-

meesters steeg daarentegen fors van 20 in 2008 naar 

31 in 2009. 

Diversiteit

Begin 2008 leidde het artikel in het Burgemeesters-

blad over de lichting 2007 nog tot Kamervragen. Minis-

ter Ter Horst gaf in haar antwoord op die vragen aan 

dat zij de diversiteit in het burgemeesterscorps zou 

monitoren en stimuleren. In dat kader is de afgelopen 

anderhalf jaar een scoutinggroep diversiteit op zoek 

geweest naar vrouwelijk en allochtoon talent. Daar-

naast zijn de commissarissen van de Koningin en di-

verse politieke partijen actief om de diversiteit in de 

beroepsgroep te vergroten.

In de personen van Ahmed Aboutaleb, Joyce Sylvester 

en Frank Weerwind heeft Nederland nu drie burge-

meesters van allochtone herkomst. Een aantal jaren 

geleden werd dit aantal overigens ook al eens ge-

haald, maar het is wel noemenswaardig dat alle drie in 

2009 zijn benoemd. Aboutaleb voor het eerst; Sylves-

ter en Weerwind voor de tweede keer.

Al jaren lijkt 20% een ‘glazen plafond’ te zijn voor het 

aantal vrouwen onder de burgemeesters. Van de 

nieuwkomers onder de Kroonbenoemingen in 2009 

was een op de drie vrouw; een lichte stijging ten op-

zichte van vorig jaar. Daarmee lukt het nauwelijks om 

de 20%-grens op te krikken: tegenover de elf Kroonbe-

noemde vrouwelijke burgemeesters in 2009 stonden 

zeven vertrekkende vrouwen, waarmee het aantal 

vrouwelijke burgemeesters slechts met vier toenam in 

de totale beroepsgroep van 431 burgemeesters.

Voorgaande jaren was er in de m/v-verhouding nog 

een lichtpunt in de benoemingen van waarnemend 

burgemeesters. Daarvan is nu geen sprake meer. Ook 

bij de waarnemend burgemeesters was een op de drie 

vrouw, terwijl de commissarissen in 2008 nog bij de 

helft van de waarnemingen een vrouw benoemden.

Qua leeftijd is er sprake van een licht positieve ten-

dens. In 2009 was de gemiddelde leeftijd van de 

Kroonbenoemde burgemeesters 50 jaar en vier maan-

den, een daling van ruim anderhalf jaar ten opzichte 

van 2007 en 2008. Opvallend was de ‘vergroening’ bij 

de nieuw benoemde burgemeesters: die waren in 

2008 gemiddeld 52 jaar en in 2009 gemiddeld 48 jaar 

en acht maanden. Maar ‘echt’ jonge burgemeesters 

werden niet benoemd. Ook in 2009 bleef de ‘rode lan-

taarn’ in handen van Mark Boumans, burgemeester 

van Haren en inmiddels 35 jaar. 

Politieke	kleur

Hoe staat het met de verdeling van de burgemeesters-

benoemingen over de politieke partijen? In de eerste 

plaats is het belangrijk te constateren dat uit de be-

noemingen ook nu weer blijkt dat de burgemeester 

toch vooral ‘boven de partijen’ staat. In bijna 70% van 

de benoemingen veranderde de burgemeesterspost 

De	lichting	2009
Beroepsgroep onder de loep (deel 5)
 

  partij in 2009 voorganger 

 
benoemd 

 
CDA 8 13

PvdA 9 7

VVD 12 11

D66 2 1

Groen Links 1 0

CU/SGP 1 1

Pl. partij 1 0

Herindeling  1

Totaal 34 34 

Tabel 1. Verdeling lidmaatschap politieke partijen van burge-

meesters die in 2009 werden benoemd met ook de verdeling 

van hun voorgangers. 
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van politieke kleur. Dit deed zich ook in voorgaande 

jaren voor. Bij de overige 30% van de benoemingen 

bleef de post in handen van dezelfde partij. Er is bin-

nen deze groep van ‘kleur-vasten’ geen partij die er bo-

venuit springt.  Eerdere jaren bleken CDA en VVD erg 

goed in het vasthouden van burgemeestersposten voor 

de partij.

In tabel 1 is de politieke kleur weergegeven van de ver-

trokken burgemeesters en de in 2009 Kroonbenoemde 

burgemeesters. Het CDA verliest enigszins terrein, 

maar op het totaal aantal burgemeesters zijn de ver-

schillen marginaal. Wel valt op dat de mobiliteit onder 

VVD-burgemeesters groot is. 

Als gekeken wordt naar de nieuw benoemde burge-

meesters in 2009, dan valt op dat de kleine partijen 

nauwelijks of niet in staat bleken om partijleden op 

burgemeestersposten te krijgen. Het CDA is net als in 

2008 de grootste ‘leverancier’ van nieuwkomers. Daar 

staat tegenover dat het CDA er vrijwel niet in slaagde 

om zittende burgemeesters te laten doorstromen naar 

een andere gemeente. Dit in tegenstelling tot de VVD, 

die bij de doorstromers eruit springt. De VVD slaagde 

er in 2009 veruit als beste in om zittende burgemees-

ters een stap in hun burgemeestersloopbaan te laten 

zetten.

Waarnemers

In 49 van de 431 gemeenten in Nederland neemt op dit 

moment een door de CdK benoemde burgemeester de 

burgemeestersfunctie waar. Soms voor korte tijd als de 

vacature openstaat en soms voor langere tijd in ver-

band met ophanden zijnde herindeling, langdurige 

ziekte of vanwege bijzondere omstandigheden. Mede 

vanwege het grote aantal herindelingen zijn er in 2009 

veel waarnemend burgemeesters benoemd: 31 in 2009 

tegen 20 in 2008. Een stijging van 55%.

Op diverse punten blijken de waarnemers te verschil-

len van hun door de Kroon benoemde burgemeesters. 

Zo is de gemiddelde waarnemer die in 2009 werd be-

noemd tien jaar ouder dan de gemiddelde Kroonbe-

noemde burgemeester. In driekwart van de waarne-

mersbenoemingen koos de commissaris voor een 

60-plusser.

Ook wijkt de achtergrond af. Zo was ruim 60% oud-

burgemeester. Het aantal oud-gedeputeerden onder de 

waarnemers nam verder af. 

Qua politieke achtergrond wijken de waarnemers ook 

af. CDA en PvdA waren in 2009 de grootste leveran-

ciers van waarnemers; opvallend want in 2008 was de 

VVD dat nog.

Boven	de	partijen

In Nederland is er veel waardering voor de ‘eigenstan-

dige’, ‘onafhankelijke’ en ‘boven de partijen staande’ 

positie van de burgemeester. Al jaren blijken de ge-

meenteraden goed in staat te zijn hier rekening mee te 

houden bij de selectie van de nieuwe burgemeester. 

Ook in de lichting 2009 is weer zichtbaar dat de lokale 

politieke verhoudingen niet één-op-één doorklinken in 

de politieke kleur van de burgemeester. In 60% van de 

gemeenten is de burgemeester geen lid van de partij 

met de grootste fractie in de raad en in ruim 30% is de 

burgemeester lid van een partij die niet in de coalitie 

zit. In de groep waarnemers liggen deze cijfers iets an-

ders: In 50% van de gemeenten koos de commissaris 

een burgemeester van een partij die in de raad de 

grootste is en in 35% was de waarnemer lid van  

een partij die een of meer wethouders in het college 

heeft. < 

Ruud van Bennekom/NGB

Gëinteresseerd in vorige afleveringen van 

Beroepsgroep onder de loep? Kijk dan op 

www.burgemeesters.nl/beroepsgroep.

Beroepsgroep onder de loep (deel 5)
 

 
 

partij in 2009 nieuw in 2009 door-  

 
in het ambt gestroomd

 
CDA 7 1

PvdA 6 3

VVD 4 8

D66 1 1

Groen Links 0 1

CU/SGP 0 1

Pl. Partij 0 1

Totaal 18 16

Tabel 2. Verdeling lidmaatschap politieke partijen van 

burge¬meesters die in 2009 voor het eerst in het ambt wer-

den be¬noemd en van burgemeesters die in 2009 in een an-

dere gemeente werden benoemd.

  partij in 2009 als waarnemer

 
benoemd

 

CDA	 11

PvdA	 11

VVD	 6

D66	 2

Groen	Links	 0

CU/SGP	 0

Pl.	partij	 1

Totaal	 31

Tabel 3. Verdeling lidmaatschap politieke partijen van waar-

nemend burgemeesters die in 2009 werden benoemd.
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service •

Jaarvergadering NGB
Op 18 februari jl. hield het Nederlands Ge-

nootschap van Burgemeesters zijn jaarver-

gadering. Niet alleen koos de ledenvergade-

ring Bernt Schneiders als opvolger van Ro-

nald Bandell voor het voorzitterschap, maar 

ook de andere agendapunten die bij een 

jaarvergadering horen, kwamen aan de orde: 

het financieel verslag, de begroting, het in-

houdelijke jaarverslag 2009 en het jaarpro-

gramma 2010. De ledenvergadering stemde 

in met een tweede bestuurstermijn voor Hel-

een van Rijnbach. Het verslag van de verga-

dering vindt u op www.burgemeesters.nl/

jaarvergadering2010. 

Regionale bijeenkomsten crisis-
beheersing
Met regelmaat organiseert het NGB bijeen-

komsten voor burgemeesters, waar een col-

lega vertelt over een crisis die betrokkene 

heeft meegemaakt. De bijeenkomsten geven 

burgemeesters een goede blik op de dilem-

ma’s die zich in de praktijk kunnen voor-

doen. Dit voorjaar zijn er weer twee bij-

eenkomsten:

Op 3 juni (16.00-20.00 uur) blikken Frank 

van Zuilen (burgemeester Tynaarlo) en Frans 

Schippers (regionaal commandant Kenne-

merland) terug op de brand in De Punt in 

2008 en de rol van het Begrafenis Bijstand-

team van de brandweer, dat de uitvaart met 

korpseer verzorgde. Locatie: Havelte. Aan-

melding via info@burgemeesters.nl.

Op 16 juni (16.00-20.00 uur) vindt in sa-

menwerking met de regio Zuid-Holland 

Zuid een bijeenkomst plaats over bedrei-

gingen van burgemeesters en wethou-

ders. Het programma wordt nog vastge-

steld. Beoogde bijdragen komen van een 

bedreigde collega, het Openbaar Ministe-

rie en een onderzoeker op het terrein van 

de impact van bedreigingen. Ook burge-

meesters van buiten de regio Zuid-Hol-

land Zuid zijn van harte welkom. Locatie: 

Dordrecht.  Aanmelding via 

info@burgemeesters.nl.

Minder Regels Meer Service II
Het programma Minder Regels Meer Ser-

vice is een samenwerking tussen de minis-

teries van Binnenlandse Zaken en Konink-

rijksrelaties, Financiën, Economische Zaken 

en de Vereniging van Nederlandse Ge-

meenten. De afgelopen jaren heeft dit pro-

gramma gemeenten ondersteund en bege-

leid bij het verminderen van de regeldruk 

en het verbeteren van de dienstverlening. 

Tijdens een bijeenkomst in februari jl. heb-

ben bestuurders gezamenlijk een tekst op-

gesteld die gemeenten kunnen gebruiken 

als passage in het coalitieakkoord. Anne-

marie Jorritsma: ‘Het is een tekst geworden 

met varianten waaruit gemeenten kunnen 

kiezen. Politieke keuzes verschillen nu een-

maal; denk aan openingstijden van het ge-

meentehuis. Uit deze tekst kan men pluk-

ken voor coalitieonderhandelingen.’

Informatie over deze variabele coalitietekst 

op www.minderregelsmeerservice.nl.

Johanneke Liemburg
Het gebeurt niet vaak dat burgemeesters 

erin slagen tijdens hun burgemeesterschap 

een proefschrift te voltooien. Johanneke 

Liemburg, burgemeester van Littenseradiel 

en lid van de redactiecommissie van het Bur-

gemeestersblad, promoveerde onlangs aan 

de Rijks Universiteit Groningen. Haar disser-

tatie betrof een biografie over Fedde Schu-

rer, een van de meest charismatische leiders 

die de Friese beweging heeft gekend. De re-

dactiecommissie feliciteert Johanneke van 

harte met het behalen van de doctorstitel. 

Naar verwachting zal later dit jaar nog een 

burgemeester promoveren. Milo Schoen-

maker (Bussum) werkt aan zijn proefschrift 

over gedwongen vertrek van burgemees-

ters en wethouders.

Minder Regels Meer Service 
U ontvangt geregeld een suggestie per 

post van mij of van een van de andere 

ambassadeurs Minder Regels Meer Ser-

vice. Velen van u pakken de handschoen 

op en nemen de suggestie over. Juist in 

2010 is het overnemen van de goede op-

lossingen van andere gemeenten van 

groot belang. Enerzijds vanwege de ver-

wachte bezuinigen. De oplossingen die 

wij verspreiden, bevatten namelijk vaak 

genoeg kansen om zowel de regeldruk 

te verminderen en de dienstverlening te 

verhogen als tegelijkertijd de kosten van 

de gemeenten te reduceren. Bijvoor-

beeld door overbodige regels en indie-

ningsvereisten te schrappen of door uw 

werkprocessen van veelvoorkomende 

producten te vereenvoudigen. Ander-

zijds zal ook in 2010 de druk vanuit de 

maatschappij toenemen om als gemeen-

te geen overbodige vragen meer te stel-

len,  sneller te reageren op vragen van 

burgers en bedrijven en servicenormen 

te hanteren.  

U kunt ook in 2010 weer brieven van mij 

en mijn collega’s verwachten. Mocht u 

zelf een goede oplossing hebben, dan 

verneem ik dat graag!

Aleid Wolfsen, 

burgemeester van Utrecht,

voorzitter van de ambassadeurs Minder 

Regels Meer Service 

 

Voor meer informatie over goede oplos-

singen of over de ambassadeurs Minder 

Regels Meer Service kunt u contact op-

nemen met Arjen Kroes, 

arjen.kroes@vng.nl.
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Appa
Zoals bekend zal zijn, is de rechtspositie 

van burgemeesters onlangs sterk gewij-

zigd. Eindelijk vallen de burgemeesters 

onder de Algemene wet voor de politieke 

ambtsdragers (Appa). Tegelijk is de Appa 

op diverse punten versoberd en is er nieu-

we wetgeving over de openbaarmaking en 

inkomsten uitnevenfuncties. Ook zijn er 

verschillende overgangsregelingen. 

Meer informatie: 

www.burgemeesters.nl/appa.

Samenwerking burgemeester-
griffier
In samenwerking met de Vereniging van 

Griffiers en BMC laat het Nederlands Ge-

nootschap van Burgemeesters een onder-

zoek uitvoeren naar de samenwerkingsre-

laties tussen burgemeesters en griffiers. 

Wat maakt deze succesvol en wat belem-

mert een goede werkrelatie? Het onder-

zoek is een vervolg op Sterke koppels, 

dat in 2008 verscheen over de samenwer-

king tussen griffiers en gemeentesecreta-

rissen. Rond de zomer zal het rapport van 

het nieuwe onderzoek verschijnen.

Visie dienstverlening 
geactualiseerd
‘Dienstverlening draait om mensen’. Dit 

is de titel van het rapport dat voortvloeit 

uit onder meer twee strategische confe-

renties, waar ruim honderd gemeentebe-

stuurders de visie van de commissie Jor-

ritsma uit 2005 tegen het licht hielden. 

Tijdens die bijeenkomst is gewerkt aan 

een modelpassage voor coalitieakkoor-

den, waarmee ieder gemeentebestuur 

zelf uitdrukking kan geven aan zijn ambi-

ties op dit terrein voor de komende jaren. 

Een van de conclusies in Dienstverlening 

draait om mensen is dat gemeenten be-

hoorlijke stappen zetten om de dienst-

verlening aan inwoners te verbeteren, 

maar ook dat de samenhang tussen aller-

lei instrumenten uit het oog verloren lijkt 

te zijn. Het rapport geeft een nadere in-

vulling en concretisering aan de visie van 

de commissie Jorritsma. De einddoelen 

uit die visie blijven overeind en de blik is 

verlegd naar 2020. In het rapport is ook 

in samenhang beschreven welke zaken 

gemeenten dienen op te pakken en op 

welke wijze zij deze doelen kunnen berei-

ken. 

Eerst moet de ‘basis op orde’ zijn. Vervol-

gens kunnen gemeenten extra stappen 

zetten om in 2020 toonaangevend te zijn. 

Bij ‘basis op orde’ moet gedacht worden 

aan het invullen van allerlei technische 

randvoorwaarden zoals deze onder ande-

re in het NUP (nationaal uitvoeringspro-

gramma) zijn afgesproken over basisregi-

straties. Maar belangrijker nog is de aan-

dacht voor een mensgerichte dienstverle-

ning. Welke randvoorwaarden we ook 

schetsen, uiteindelijk staat of valt dienst-

verlening met de houding en het gedrag 

van mensen.

Aan welk beeld van de toekomst wordt 

dan invulling gegeven? Een toekomst 

waarin naast meer standaardisatie van 

dienstverlening, meer aandacht is voor 

maatwerk waar nodig. Waarin de vraag 

en behoefte van mensen centraal staat, 

waarin gegevens slechts eenmaal wor-

den uitgevraagd binnen de overheid, 

waarin nauw wordt samengewerkt in de 

netwerken van verschillende betrokken 

partijen, waarin mensen zelf hun bij de 

overheid bekende gegevens kunnen be-

heren, waarin dienstverlening plaats- en 

tijdonafhankelijk kan plaatsvinden door 

op slimme wijze gebruik te maken van 

ICT-toepassingen en waarin gemeenten 

transparant optreden en daarop aan-

spreekbaar zijn als meest nabije over-

heid. Maar vooral ook een toekomst 

waarin de vraag ‘zou ik morgen door mij-

zelf geholpen willen worden?’ positief zal 

worden beantwoord. 

Het rapport en de coalitieakkoordtekst 

vindt u via www.burgemeesters.nl/

dienstverlening. 
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