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vele opleidingen inschrijft. En de burgemeesters blijken het programma zeer te waarderen, getuige het
rapportcijfer 7,5 dat ze gemiddeld geven. Opvallend
vind ik dat de burgemeesters die wel aan de opleidingen deelnamen niet verschillen van de burgemeesters
die niet deelnamen.
Het bestuur heeft de evaluatie aangegrepen om bij
minister Remkes een voortzetting van het fonds te
bepleiten. Dat is nu gelukkig gelukt.’

En hoe is het fonds ook al weer tot stand
gekomen?

deelname. Er kunnen natuurlijk goede redenen van
annulering zijn, maar als mensen gewoon niet verschijnen, dan geef ik die cursusplaats liever aan een andere burgemeester.
Nieuw is volgend jaar dat de burgemeesters gedurende het hele jaar op www.burgemeesters.nl kunnen
zien of er in de cursussen nog open plaatsen zijn,
zodat men zich ook later nog kan inschrijven. Maar
dan kan ik de cursussen niet meer over zo veel mogelijk burgemeesters spreiden en geldt het principe van
wie het eerst komt …’

Vertel eens iets over de evaluatie?
‘De eerste fase van het Professionaliseringsfonds burgemeesters liep van 2003 tot en met 2005. In mei van
dit jaar hebben we onder de burgemeesters een uitgebreide evaluatie gehouden. Daaruit kwam een zeer
positief beeld. Zo blijkt maar liefst 80% van de huidige
burgemeesters de afgelopen 3 jaar aan één of meer
activiteiten van het professionaliseringsfonds te hebben deelgenomen. Ik moet daar dan wel bij vertellen
dat de intensiteit wel verschilt: de één is één keer naar
Lochem geweest, terwijl de ander zich jaarlijks voor

‘Voor 2003 subsidieerde het ministerie van BZK al verschillende opleidingsactiviteiten voor burgemeesters.
Zo waren er altijd al de cursussen voor de beginnende
burgemeesters, die we nu onder de naam Het Initiatief
kennen. Ook droeg BZK bij aan de Lochemconferenties
en andere opleidingen. Daarnaast is er in het
Georganiseerd Overleg arbeidsvoorwaardengeld vrijgemaakt voor de professionalisering van de burgemeesters. Via een ingewikkelde constructie heeft het
NGB voor de periode 2003-2005 een subsidie van het
ministerie van BZK gekregen voor het professionaliseringsfonds.
Het is dus nu gelukt om het fonds voor 2 jaar te verlengen en op een niveau waarmee we het programma
op het niveau van 2005 kunnen voortzetten. En dat
programma wisten de burgemeesters juist zo te waarderen. Het NGB is de bonden en de minister dan ook
dankbaar voor hun steun aan het fonds.’

En wat is jouw rol nu het programma klaar
is?
‘De komende maanden richt ik me natuurlijk eerst op
de Lochemconferenties. Daarna beginnen eigenlijk al
de voorbereidingen voor het opleidingenprogramma
2007. Daar zijn ook de Commissie professionalisering
en de Raad van advies van het professionaliseringsfonds bij betrokken. Die leg ik al in het voorjaar de
contouren van het programma 2007 voor. Vervolgens
is er een offerteprocedure en moet het bestuur in de
zomer het programma definitief vaststellen, want daarna moet de gids 2007 in productie komen. Dat is wel
eens lastig dat je eigenlijk al een jaar van te voren
moet bepalen welke opleidingen er zijn.
En natuurlijk ben ik beschikbaar voor alle vragen van
de burgemeesters over opleidingen. Ik denk altijd
graag met iemand mee over de vraag welke opleiding
het beste aansluit bij zijn of haar behoefte.’
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Jaarvergadering 2006
Op donderdag 30 maart 2006 is de jaarvergadering van het Nederlands Genootschap
van Burgemeesters. Tot op heden was de
jaarvergadering altijd gekoppeld aan een
inhoudelijk congres en vond in oktober
plaats. Het bestuur van het NGB heeft
besloten deze koppeling los te laten om zo
twee ledenontmoetingen per jaar te hebben: in het voorjaar de jaarvergadering en
in het najaar een inhoudelijk congres van
het NGB.
De leden zullen in de jaarvergadering
onder andere opvolgers voor Jaap Pop
(voorzitter) en Nico Schoof (secretaris)

het verenigingsbeleid in algemene zin te
bespreken. De jaarvergadering is op
donderdag 30 maart 2006 van 14.00 tot
uiterlijk 17.00 uur in VNG-gebouw De
Willemshof aan de Nassaulaan 12 te
Den Haag.
Het onderwerp voor het najaarscongres is
nog niet bekend. Wel is de datum bekend
(5 oktober 2006), evenals de plaats van
handeling: Amsterdam.

Festival der Bestuurskunde
Sociale cohesie is niet alleen het jaarthema van het Nederlands Genootschap van
Burgemeesters; ook de Vereniging voor

BZK-berichten
Jaarlijks worden burgemeesters en hun
gemeenten geïnformeerd over een aantal aanpassingen in salaris en andere
(on)kostenvergoedingen in verband
met ambt. Ook dit jaar zal dat het geval
zijn. Daarbij past enig voorbehoud,
omdat nog niet alle gegevens bekend
zijn, in het bijzonder omdat het overleg
over de CAO voor het personeel in de
sector Rijk nog niet is afgerond.
Binnenkort verschijnt de circulaire van
het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, waarin informatie is opgenomen over:
• de wijziging van de bedragen van de
ambtstoelage 2006 van burgemeesters,
• de procentuele en nominale eindejaarsuitkering voor burgemeesters,
• de toekenning van een éénmalige
uitkering aan burgemeesters, en
• de invoering van het nieuwe ziekte-

moeten kiezen. Voorts zal ook de jaarrekening 2005 worden vastgesteld en is er ruim
gelegenheid om de politieke actualiteit en
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kostenstelsel per 1 januari 2006 in
relatie met de ziektekostentegemoetkoming.
Uiteraard volgt een aanvullende circulaire zodra de nog ontbrekende informatie beschikbaar is.
Binnenkort zullen eveneens circulaires
verschijnen met daarin informatie over
de (on)kostenvergoeding voor wethouders en raadsleden, de procentuele en
nominale eindejaarsuitkering voor wethouders, vergoeding voor het bijwonen
van vergaderingen voor commissieleden, etc. Deze circulaires zijn te zijner
tijd ook te vinden op de internetsite
van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties:
www.minbzk.nl, openbaar bestuur,
politieke ambtsdragers, burgemeesters
(of wethouders of raadsleden), financiële rechtspositie, publicaties.

Bestuurskunde is erdoor gegrepen. Op 16
februari organiseert de vereniging in
Amsterdam de derde uitvoering van het
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Festival der Bestuurskunde met als titel
De boel bij elkaar houden; sociale binding in samenleving, politiek en bestuur.
Sprekers zijn onder andere Job Cohen,
minister-president Jan Peter Balkenende
en professor Anthony Giddens.
Meer informatie vindt u op
www.festival.bestuurskunde.nl.

Ziektekostenverzekering
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft met het IZA een overeenkomst gesloten voor een ziektekostenverzekering voor burgemeesters en wethouders. Door de overeenkomst kunnen deze
lokale politieke ambtsdragers een korting
van 6% krijgen op de basisverzekering en
ca. 5% op de aanvullende verzekeringspakketten. De collectiviteitskortingen
gelden ook voor de ‘postactieven’, partners, minderjarige gezinsleden en toekomstige burgemeesters en wethouders.
Over de zogenoemde werkgeversbijdrage
zal eerst het Georganiseerd Overleg-burgemeesters tot overeenstemming moeten
komen.

Commissie Dijkstal
In november verscheen het tweede rapport van de Adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers (Commissie
Dijkstal). In de berichtgeving over het
rapport lijkt het erop dat de burgemeesters er in salaris en onkostenvergoeding
per saldo 9% op vooruit zouden moeten
gaan. Dit is onjuist. De commisie heeft in
haar advies alleen de politieke ambtsdragers (burgemeesters, wethouders en
raadsleden) van de 4 grote steden meegenomen. Pas later zal de minister zich
buigen over de doorwerking van de
adviezen voor de lokale politieke ambtsdragers in alle gemeenten. De uitkomst
hiervan is nog ongewis. Begin 2006 wil
minister Remkes een rondgang maken
langs organisaties van deze ambtsdragers. De burgemeestersvakbonden en het
Nederlands Genootschap van Burge-
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INGEZONDEN
Oud burgemeester
In een la of een cassette
Ligt een keten die wel vroeg
‘waar zijn toch die sterke schouders
van degeen die me eens droeg?’
Tot die keten roepen wij
ongeketend ‘wij zijn vrij
bevrijd van de dingen
maar de herinneringen
die houden wij.’
Ín de gevel van een bouwwerk
Denkt nog soms een eerste steen
‘waar ’s die sterke hand gebleven
die mij legde lang geleen?’
Tot die stenen roepen wij
‘neer de muren, wij zijn vrij
maar ’t blijft een goed teken
als onze stenen spreken
dat horen wij.’

komsten waar burgemeesters met ervaren collega’s kunnen praten over crises.
De uitnodiging heeft tot ruim 150 aanmeldingen geleid, terwijl de serie slechts
plaats biedt aan 70 burgemeesters.
Vanwege het enthousiasme zullen er op
22 februari (Warnsveld), 28 maart
(Vlaardingen) en 30 maart (Hilversum)
extra bijeenkomsten plaatsvinden. Bij het
NGB-secretariaat (tel.: 070 – 3738383)
kunt u informeren of de bijeenkomsten
nog plaats bieden.
Het bestuurlijk netwerk heeft inmiddels
ook een publicatie uitgegeven, waarin de
ervaringen zijn gebundeld van een aantal
burgemeesters die een crisis of ramp
hebben meegemaakt. Het boek wordt uitgereikt aan de deelnemers van de bijeenkomsten en ook alle andere burgemeesters ontvangen per post een exemplaar.
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In de huizen van de mensen
Denkt nog soms een burger aan
Die vertrokken burgemeester
Hoe zou ’t hem of haar nu gaan?
Tot die mensen roepen wij
‘met pensioen, op reis soms, blij
maar harten van mensen
vreugde, verdriet en wensen
blijven ons bij’.
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meesters verwachten een uitnodiging van
de minister.
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Bestuurlijke ervaringen met
crises
Het bestuurlijk netwerk Crisisbeheersing
organiseert met het Nederlands
Genootschap van Burgemeesters in
december en januari een serie bijeen-
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