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• De Oost-Aziatische boktor kon het failliet van Boskoop betekenen
• Hero Brinkman wil proef met direct gekozen burgemeester
• De lichting 2010: weinig jongeren en vooral veel waarnemers

Hoe vindt uw burger het juiste
antwoord binnen uw gemeente?
I.s.m. met de Universiteit Twente
presenteren wij u graag
de eerste onderzoeksresultaten.

Sessie 1 - ‘Van het kastje naar de muur?’
Onderzoek naar kanaalsturing
Dinsdag 19 april, 10:50 - 11:20 uur
Sessie 2 -‘Appeltje-eitje’
Onderzoek naar procesoptimalisatie
Dinsdag 19 april, 11:30 - 12:00 uur

Voor iedereen het juiste antwoord.
www.sdu-informationsolutions.nl

commentaar
Gelieve het rode potlood niet te
bevochtigen

meer moderne wijze gaan organiseren. We leven in een
snelle wereld waarin de media met één druk op de knop de
einduitslag willen melden, maar ze moeten wachten op “de
eerste overheid” die stembiljetten op stapeltjes aan het
leggen is. De eerste is daarbij de laatste. Maar in plaats van
dat het ministerie van BZK een stap bijzet in het digitale
tijdperk, heeft het ministerie aangekondigd hogere eisen te
gaan stellen aan leden van stembureaus. Bij elke verkiezing
dienen de leden van de stembureaus geëvalueerd te worden en zonder evaluatie of bij niet goed functioneren, geen
herbenoeming. Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord vastgelegd dat “de regeldruk, met name voor professionals en burgers, en de interbestuurlijke lasten verder
worden verminderd”. Het tegendeel is echter het geval. Er
wordt een soort profielschets voor stembureauleden aangekondigd. Nou weten wij burgemeesters alles af van profielschetsen. Die zeggen vaak meer over degene die is vertrokken, dan over degene die komt. Ik hoop mijn stembureauleden te overtuigen om niet te vertrekken, maar in 2014 –
of zoveel eerder als nodig is – weer mee te doen. Ondanks
de nieuwe regels van BZK.
Gert de Kok
Burgemeester van Drimmelen
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Inhoud

Als burgemeesters zijn wij verantwoordelijk voor het ordelijk laten verlopen van verkiezingen. De verkiezingen van de
leden van Provinciale Staten zijn weer achter de rug. De
stemhokjes, de speciale stembuskliko’s en de rode potloden kunnen weer opgeborgen worden, want als de gedoogconstructie het houdt in Den Haag, zijn de eerstvolgende
reguliere verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2014. Je zou denken, tijd genoeg om als ministerie
van BZK een gedegen onderzoek te starten om te bepalen
aan welke eisen stemmachines in het huidige digitale tijdperk zouden moeten voldoen. Maar niets van dit alles. Het
ministerie heeft reeds gesteld dat er geen onderzoek komt.
We kunnen tegenwoordig met iDeal een verre vakantiereis
boeken, met BOPZ-Online een persoon in bewaring stellen,
via internet de lijsttrekker in onze eigen politieke partij kiezen en met DigiD onze belastingaangifte indienen of een
omgevingsvergunning aanvragen, maar we kunnen het rood
inkleuren van een vakje op een stembiljet niet slim digitaliseren.
Het rode potlood blijft dus nog even. Ik benijd de stembureauleden niet. Het is een lange dag zitten, zeker bij een
verkiezing met een lage opkomst als bij Provinciale Staten
en dan na 21.00 uur nog aan een handmatige telling beginnen. Het rode potlood is misschien geliefd bij oudere kiezers, maar niet bij de stembureauleden, die hebben het na
een lange dag helemaal gehad met het zwaarbevochten algemeen kiesrecht uit de vorige eeuw en met de wijze van
stemmem: ook uit de vorige eeuw.
Het wordt meer dan tijd dat we onze verkiezingen op een

60

Coos Rijsdijk, burgemeester Boskoop, over de boktor

‘Er zit 600 jaar historie met b

In de winter van 2010 werd Boskoop opgeschrikt door de vondst van een Oost-Aziatische boktor. Het
houtvretende beestje was bij een boomkweker aangetroffen. Voor de regio met de meeste boomkwekers van Europa was de vondst het begin van een rampzalige periode. Coos Rijsdijk herinnert zich nog
als de dag van gisteren hoe twee medewerkers van het ministerie van Landbouw bij hem op de burgemeesterskamer het nieuws kwamen brengen. Al snel werd duidelijk dat het rampzalig was om een
Oost-Aziatische boktor te hebben in een gebied als Boskoop. De helft van de 15.000 inwoners is afhankelijk van de sector. De boktor kon het failliet van het dorp betekenen, een dorp dat het al moeilijk had
in deze tijden van crisis.

R

ijsdijk kan niet om de bevindingen van het ministerie van Landbouw heen. ‘In het openbare
gebied waren uitvlieggaten gevonden, wat betekende dat de boktor zich daar had genesteld. De larven van de Oost-Aziatische boktor maken gangen
dwars door het hout van gezonde bomen, wat voor de
bomen in hoog tempo fataal wordt. De maatregelen
die de EU in die gevallen voorstelt, om te voorkomen
dat de boktor zich in een veel groter gebied verspreidt,
zijn draconisch. Het rampscenario heeft zich onder andere in Noord-Italië voltrokken, waar voorlopig in een
gebied van 100 km2 geen bomen van kwekers meer
mogen worden verhandeld. Boskoop is een van de vijf
greenports die Nederland kent, naast onder andere de
bollen, Venlo, het Westland en Aalsmeer. Als hier de
handel stil komt te liggen, is dat een economische klap
van enorme omvang. Niet alleen voor onze eigen gemeente, maar ook voor de sector als geheel.’

Drastische maatregelen
Ook al is er enig begrip voor de achterliggende gedachte van de maatregelen van de Europese Unie, dat
maakt de regels niet minder drastisch. ‘Binnen een

‘Als hier de handel stil komt te liggen,
is dat een economische klap van enorme
omvang.’
straal van 100 meter rond de aangetroffen uitvlieggaten moest alle groen worden verwijderd. Dat betekent
dat alle openbaar groen, maar ook het groen uit voortuinen, achtertuinen en het handelsgroen verdwijnen.
4
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Maar ook de geboorteboom die een familie al decennialang koestert. Het leverde een enorme kaalslag op
in het centrum van Boskoop, in het hart van het kwekersgebied. Na de kaalslag volgde weer een intensieve
controle. Ten slotte zou gedurende twee jaar geen han-

‘De meerwaarde van een
gezamenlijke veiligheidsregio heeft zich voor ons
wel bewezen in deze crisis.’
del meer mogen worden gedreven vanuit een gebied
van 2 kilometer rond de eerste vindplaats. Dat was de
maatregel waar wij intensief tegen gelobbyd hebben,
omdat die in onze ogen disproportioneel zou uitwerken voor de 700 kwekers in het gebied.’
De boktor wordt in januari 2010 geconstateerd. De tijd
waarin maatregelen kunnen worden genomen wordt
door de natuur ingegeven. ‘In mei zouden boktorlarven kunnen uitvliegen. Dat betekende dat we tot aan
mei de tijd hadden om met kwekers in gesprek te
gaan, voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren en
inspecties uit te voeren.’ Terugkijkend hebben de communicatieadviseurs uit de regio Hollands-Midden volgens Rijsdijk een cruciale rol in het proces gespeeld.
‘Met hulp van buiten de gemeente waren we in staat
om snel te communiceren en grote bijeenkomsten op
te zetten. Dat was ons op eigen kracht niet op die
korte termijn gelukt. De meerwaarde van een gezamenlijke veiligheidsregio heeft zich voor ons wel bewezen in deze crisis.’

et boomkweken in de zaal’

Coos Rijsdijk, burgemeester van Boskoop.

Bijeenkomsten
Op de bijeenkomsten komen tot wel duizend mensen
af. ‘Het is opvallend om te zien hoeveel inhoudelijke
kennis er op zo’n moment beschikbaar is. Er zit 600
jaar historie met boomkweken in de zaal. Ik ken mensen die nauwelijks kunnen lezen, maar wel alle Latijnse plantennamen uit hun hoofd kennen. Op dit
soort bijeenkomsten was het niet alleen ons verhaal
dat wij met hen deelden, maar kwam er ook informatie terug uit de zaal. Aanwezigen die goed in staat
waren om met de gemeente mee te denken hoe de
crisis in goede banen kon worden geleid. Onze kennis en de ervaring van de kwekers vulden elkaar
mooi aan, wat de beheersing van de crisis ten goede
kwam.’ Bij de bijeenkomsten is Rijsdijk scherp op zijn

eigen rol als burgemeester. ‘Ik heb mij altijd geprofileerd als de lokale burgemeester, nooit als vertegenwoordiger van het ministerie uit Den Haag. Het mi-

‘De kwekers en bewoners voelden zich in
deze crisis met elkaar verbonden.’
nisterie deed zijn eigen verhaal. Ik heb nooit de
kwade boodschap gebracht, al kon ik wel begrip opbrengen voor de maatregelen die genomen moesten
worden. Anders hadden wij net als de Italiaanse kwekers in het gebied rond Milaan tot in lengte van jaren
met een exportverbod gezeten. Ik was vooral de
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bruggenbouwer tussen de mensen die zich al dan
niet terecht gedupeerd voelden en het ministerie dat
met kille regels Europese grenzen stelde. Ook was ik
bruggenbouwer tussen de verschillende inwoners in
Boskoop. Waarbij de onderlinge saamhorigheid opvallend was. De kwekers en bewoners voelden zich in
deze crisis met elkaar verbonden.’

Wet van pleuris
‘Vanuit de Masters of Crisis and Disaster Management (MCDM) is ooit de Wet van pleuris bedacht’,
vertelt Rijsdijk. ‘Dat betekent dat de pleuris die uitbreekt sterk wordt bepaald door de mediageniekheid
van de crisis. Hoe meer aandacht vanuit de media,
hoe groter de pleuris wordt. Wij hebben geprobeerd
de crisis in de media klein te houden en op inhoudelijke gronden de lobby richting Brussel te voeren om
het strenge beleid bij te stellen. Het lobbywerk gebeurde achter de schermen, waarbij wij vooral zijn
afgegaan op de goede contacten die het ministerie
van Landbouw in Brussel had. Zij wisten wat hen te
doen stond om de strenge maatregelen te versoepelen. Wij hadden er vertrouwen in dat men wist wat
hen te doen stond in de Brusselse arena, daar hebben wij ons niet in gemengd. Minister Verburg heeft
dat goed gedaan. Zij is in staat geweest het handelsverbod van tafel te krijgen, door in te zetten op een
strenge inspectie. In totaal is het gebied tot vier keer
toe nauwlettend geïnspecteerd. Onze stelling was
dat een exportverbod niet nodig is, wanneer in vier

‘Europa had vertrouwen in de

De rol die Rijsdijk tijdens de crisis op zich heeft genomen was volgens hem tweeledig. ‘Ikzelf ben in die
tijd veel in het dorp geweest. Bij kwekers langs, bij
bewoners langs, om de hele tijd te horen wat er leefde. Soms vereiste het tact aan de keukentafel, om
mensen te bewegen afstand te doen van het groen in
hun tuin. In het grotere, algemene belang. Dat mensen zoveel emotie bij het groen in hun tuin konden
hebben, heb ik mij tot dan nooit gerealiseerd. Maar

‘Dat mensen zoveel emotie
bij het groen in hun tuin
konden hebben, had ik mij
nooit gerealiseerd.’
als de geboorteboom wordt neergehaald, besef je
wat dergelijke maatregelen met mensen kunnen
doen.’ En de aanstichter van de crisis? ‘De aanstichter is inmiddels failliet. Hij exporteerde vanuit China,
waar hij al meer dan twintig jaar een handelspost
had. Waarschijnlijk zijn te grote risico’s genomen
door de producten goedkoop te produceren en snel
naar Boskoop te willen verschepen. Uiteindelijk heeft
onze minister het voor elkaar gekregen om China
voor een periode van twee jaar op slot te krijgen voor
de hele Europese Unie.’

Nederlandse manier van inspecteren.

Spannende tijd

Dat is onze redding geweest.

De wintermaanden zijn een spannende tijd voor de
Boskoopse ondernemers die staan te dringen om geïnspecteerd te worden. ´Elk geïnspecteerd bedrijf dat
boktorvrij werd verklaard mocht weer handelen. Wij
konden als gemeente onvoldoende inschatten wie
als eerste geïnspecteerd moest worden. Dat hebben
wij in overleg met de sector bepaald. Het resultaat
was dat alle handelsvoorraden minutieus zijn doorzocht, maar Boskoop uiteindelijk ‘boktorvrij’ konden
worden verklaard. Inmiddels is Europa zover om deze
methodiek nu Europees te gaan hanteren. Het is te
boek komen te staan als het model-Boskoop.’ <

inspecties is aangetoond dat de boktor in Boskoop
niet meer voorkomt. Wat in ons voordeel werkte was
dat de Nederlandse Plantenziektenkundige Dienst
goed staat aangeschreven in Europa. Men had zogezegd vertrouwen in de Nederlandse manier van inspecteren. Dat is onze redding geweest. In overleg
kwamen de ministers van Landbouw tot de conclusie
dat in Boskoop 1 procent van de handelsvoorraad
destructief moest worden onderzocht. Dat deel wordt
dan verknipt, versnipperd en bekeken. Als dat met
alle inspecties boktorvrij kon worden verklaard, zou
een handelsverbod worden afgewend.´
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Zichtbaarheid
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Wouter Jong/NGB

Lochem

Velen van ons hebben weer deelgenomen aan de
conferenties in Lochem. Zelf had ik het genoegen
om medio januari in het Hof van Gelre te verkeren. Ik kan me er altijd al flink op verheugen en
ook dit jaar werd ik niet teleurgesteld. Het mooie
van Lochem is dat we met vakgenoten onder elkaar zijn en dat er doorgaans een familiaire sfeer
ontstaat. Daar wordt ook aan bijgedragen doordat collega’s zo mogelijk een bijdrage leveren aan
het programma. Zo vertelde John Berends uit Harderwijk ons enthousiast over de landelijke intocht
van Sinterklaas en Willem van Beek uit Edam-Volendam legde ons uit wat vanuit het burgemeestersambt bezien, de voor- en nadelen van het
twitteren zijn.
Maar buiten het uitwisselen van dit soort ervaringen (en al die andere wetenswaardigheden die
aan de bar worden besproken en geheim moeten
blijven) is er natuurlijk het programma dat door
externen wordt gevuld. Dit jaar was dat van buitengewone klasse. En dat hebben we terug kunnen zien in de hoge waarderingen in de evaluatieformulieren.
De Nationale Denktank bestaande uit jonge wetenschappers heeft een jaar lang onderzoek gedaan naar het thema Vertrouwen in de samenleving. Twee begin-twintigers kwamen hun bevindingen met ons delen en ons vertellen hoe wij als
oude knarren (m/v) moeten opereren om vertrouwen te verdienen en hoe we dat kunnen behouden. In goede aansluiting daarop kregen we een
analyse van Frits Spangenberg over de grenzeloze
generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders. Deze oprichter van het onderzoeksbureau
Motivaction nam ons nog eens mee in de verschillende door hen benoemde burgerschapsstijlen.
Zo kennen we de plichtsgetrouwen, de verantwoordelijken, de pragmatici en de buitenstaanders. Wij burgemeesters zien natuurlijk het liefst

plichtsgetrouwe en verantwoordelijke inwoners
die zich netjes aan de regels houden, in hun
eigen levensbehoeften voorzien en die als het
even kan vrijwilligerswerk doen in de buurt of op
de school. En dat bevestigd en beloond met een
lintje!
Spangenberg hield ons voor dat er per generatie
enorm wordt opgeschoven in de burgerschapsstijlen. Waar de wat oudere generatie nog wel iets
op heeft met burgerschap en burgerzin schijnt de
jongste generatie daar nauwelijks waarde aan te
hechten en verkeren zij in een permanente staat
van radicaal individualisme. Interessante kwestie;
ook voor ons burgemeesters. Want hoe zit het
straks met de sociale samenhang in de samenleving. Of is er straks nauwelijks meer een samenleving maar alleen nog een ieder-voor-zich-beleving? En aan wie moeten we dan nog een lintje
uitreiken vanwege uitzonderlijke en onbaatzuchtige inzet voor ons allen. Genoeg inspirerende vragen om thuis over na te denken.
Maar nog even terug naar de harde realiteit. Ook
aanwezig was onze Helmondse collega Fons Jacobs. Hij was niet alleen, maar werd vergezeld
door een aantal beveiligers, omdat hij ernstig
werd bedreigd. Na het diner vertelde Fons ons
wat dat met jezelf en met je gezin en omgeving
doet. En dat hij niet van plan was om een stap
terug te doen omdat hij wenst te staan voor een
krachtig lokaal bestuur dat niet wenst te wijken
voor intimidatie door criminelen.
Ook dat gaf stof tot nadenken. Want hoe zou jezelf reageren in een dergelijke situatie?
Vanaf deze plaats wil ik Fons namens ons allen
complimenteren met zijn moedige houding en de
hoop uitspreken dat hij spoedig weer onder normale omstandigheden aan het werk kan.
Bernt Schneiders, voorzitter NGB
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Genootschap onderzoekt huisvestingsproblemen burgemeesters

Minister, kom met o
Al weer twee jaar geleden kondigde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Guusje ter Horst,
aan dat er een nieuwe regeling voor de huisvestingsvoorzieningen voor burgemeesters zou komen. De
regeling moet een oplossing geven voor de huisvestingsproblemen waar burgemeesters mee te maken
hebben. Burgemeesters zijn de enige functionarissen die bij wet verplicht zijn om in de gemeente te
wonen. Voor een beperkte groep kwam er een tijdelijke regeling, die alweer is afgeschaft. De nieuwe
algemene regeling lijkt ver weg, maar de meeste burgemeesters kampen na hun benoeming nog steeds
met problemen. Het Genootschap van Burgemeesters inventariseerde de problemen onder de 42 burgemeesters die na 1 januari 2009 zijn benoemd. 1

I

n haar brief van eind juni 2009 aan de Tweede Kamer
meldde minister Ter Horst dat zij met een voorstel
voor een nieuwe opzet van de huisvestingsvoorzieningen voor burgemeesters zou komen. Uit een inventarisatie van eind 2008 bleek dat een substantieel deel
van de burgemeesters kampte met huisvestingsproblemen. De vakbonden vroegen met klem om een oplossing
voor de dubbele woonlastenproblematiek van de zittende burgemeesters. Uit de inventarisatie van de CdK’s
bleek al dat op dat moment een aantal burgemeesters

‘De burgemeesters zijn de enige
functionarissen die bij wet verplicht zijn
om in de gemeente te wonen.’
een probleem had met dubbele woonlasten. ‘Men ervaart dit als een bestuurlijk kwetsbare situatie die zou
moeten worden opgelost, terwijl een nieuwe regeling als
hiervoor geschetst voor nieuwe burgemeesters zou kunnen gaan gelden’, schreef Ter Horst aan de Kamer.
De minister van BZK erkende destijds dat de effecten
van de huisvestingsproblemen voor de gemeenten een
bestuurlijk probleem vormen. Om deze reden kwam zij
met een tijdelijke regeling voor burgemeesters met dubbele woonlasten. De regeling werd medio 2010 beëindigd, maar de problemen zijn alleen maar toegenomen.

Driekwart heeft problemen
We zijn inmiddels twee jaar verder en hoe staat het er
nu voor? Uit onderzoek van het Genootschap blijkt dat
meer dan driekwart van de burgemeesters die sinds
2009 zijn benoemd met huisvestingsproblemen te
8
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kampen hebben. Van die groep slaagde 80% er niet in
om de eigen woning in de vorige gemeente te verkopen. De helft van de burgemeesters haalde het niet om
binnen een jaar te wonen in de gemeente waar men
burgemeester was geworden, zoals de Gemeentewet
voorschrijft. En voor 30% was de vergoeding voor de
ontstane dubbele woonlasten onvoldoende.
Slechts voor een deel (33%) van de burgemeesters zijn
de problemen van tijdelijke aard geweest. Twee op de
drie burgemeesters met problemen hebben die nog
steeds. De ene helft daarvan heeft te maken met dubbele woonlasten, omdat de woning in de vorige woonplaats nog niet is verkocht. De andere helft is buiten
de gemeente blijven wonen.

Steun?
Het huidige woonplaatsvereiste – dat de burgemeester
in de gemeente moet wonen en de raad daar maximaal
één jaar ontheffing voor kan verlenen – is in 2002 in
de Gemeentewet gekomen. Bij de behandeling van het
wetsvoorstel nam de Tweede Kamer een motie aan,
waarin werd uitgesproken dat de overheid de burgemeester dan wel moest faciliteren om een woning te
vinden. Uit het onderzoek blijkt dat 55% van de burgemeesters bij de gemeenteraad voldoende begrip vindt
voor hun situatie, maar slechts 30% vindt dat de gemeente hen daadwerkelijk voldoende faciliteert. Met
de stelling dat de Commissaris van de Koningin ruime
steun biedt, is slechts een kwart het eens.
De burgemeesters zijn de enige functionarissen die bij
wet verplicht zijn om in de gemeente te wonen. De beroepsgroep heeft het woonplaatsvereiste altijd onderkend, maar de huisvestingsproblematiek zorgt ervoor
dat het draagvlak afneemt. Van alle onderzochte burgemeesters vindt 56% dat de bepalingen in de Gemeentewet verruimd moeten worden. Maar liefst 83%

et oplossing !
vindt dat de rechtspositionele voorzieningen verbeterd
moeten worden om de bestuurlijke problematiek rond
de huisvesting aan te pakken.

Na de zomer
De minister van BZK kondigde aan na de zomer van
2009 met een nieuwe regeling te komen, die eenvoudig van opzet zou zijn, zoals de bonden en het Genootschap van Burgemeesters dat hadden bepleit. De gemeenten zouden verplicht worden om de nieuwe burgemeester een ambtswoning aan te bieden en zolang

Er zijn twee zomers en
twee winters voorbij en er
is nog geen enkel zicht op
een oplossing.
die niet betrokken kan worden, zou er een pied-à-terre
beschikbaar moeten zijn. Ondertussen zijn er twee zomers en twee winters voorbij en is er nog geen zicht
op een oplossing.
Dat er nog weinig bereikt is in het overleg van de minister van BZK met de ambtsgenoot van Financiën
bleek in november vorig jaar bij de behandeling van
het Belastingplan 2011. Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) had toen minister Jan Kees de Jager gevraagd naar de voortgang van de regeling voor de verplichte ambtswoning. Minister De Jager antwoordde
daarop: ‘Ik zeg de heer Dijkgraaf daarom graag toe dat
ik mij zal verstaan met het ministerie van BZK en dat ik
ook andermaal de fiscale behandeling van de burgemeesterswoning bij het ministerie van BZK onder de
aandacht zal laten brengen. Er loopt bij BZK een discussie over de vraag of ambtswoningen ook echt moeten worden aangeboden. Ik weet niet of die discussie
al is afgerond, maar ik zal daarop op een gepast moment terugkomen.’

De bekendste ambtswoning van een burgemeester is waarschijnlijk die in Amsterdam.

gemoederen zeer bezighoudt. Het ongenoegen van de
burgemeesters betreft niet alleen het uitblijven van oplossingen van de problemen, maar ook het feit dat de
burgemeesters geen enkele informatie van het departement krijgen. Het bestuur van het Genootschap wil
graag in overleg met minister Donner om de problematiek te bespreken, maar deze heeft inmiddels tot drie
keer toe een afspraak afgezegd, omdat hij in de Tweede
Kamer moest verschijnen. Het bestuur betreurt deze
gang van zaken zeer. Het Genootschap heeft nu per
brief de problematiek nogmaals onder de aandacht van
de Minister en van de Tweede Kamer gebracht. <
Ruud van Bennekom/NGB
1 Het onderzoek is gehouden onder de burgemeesters die in de

En nu?

periode van 1 januari 2009 tot 1 maart 2010 zijn benoemd. In totaal

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering van
het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (17
maart 2011) bleek dat de huisvestingsproblematiek de

burgemeesters, een respons van 83%. De volledige

betreft het 42 benoemingen. De vragenlijst is ingevuld door 35

onderzoeksrapportage vindt u op
www.burgemeesters.nl/huisproblemen.
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Serie over hobby’s van burgemeesters (deel 1)

Bert Blase: B

De eerste passie van de burgemeester is natuurlijk de gemeente en het lokaal bestuur. Maar wat doet
de burgemeester daarnaast? Het Burgemeestersblad maakt een serie over de hobby’s van de burgemeesters, met in dit nummer Bert Blase, burgemeester van Alblasserdam. Op 5 januari jl. was de publicatie van zijn derde boek In Statu Nascendi, waarvan het eerste exemplaar werd overhandigd aan Bernt
Schneiders, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

J

e zult een burgemeester bijna nooit met een pen
in de hand zien. Een burgemeester is er; hij praat
en hij luistert. Schrijven laat hij aan anderen
over. Voor Bert Blase ligt dat anders: burgemeester
is hij sinds november 2009, maar schrijver al veel
langer. ‘In Statu Nascendi is het derde boek dat van
mij is verschenen. Mijn vorige boek Zilver water is in
2007 uitgegeven en twee jaar daarvoor werd een
essay van mijn hand uitgebracht’, zegt Bert Blase,
die voor zijn benoeming als burgemeester van Alblasserdam in die gemeente ook gemeentesecretaris
is geweest.

schiedenis en is ontleend aan het leven van mijn
broer en mij. We zijn samen opgegroeid in Eindhoven, maar onze levens zijn totaal verschillend geworden. Mijn broer woont in een psychiatrische inrichting. Ik heb hem verslaafd zien raken en ook als
zwerver meegemaakt. Maar hij is mijn broer en ik
hou van hem. Dat is een fascinerende relatie voor
een boek, vond ik, twee broers waarvan de een
“goed terecht” is gekomen en de ander een minder
fortuinlijk bestaan heeft.’

Familiegeschiedenis

De titel van het boek is van grote betekenis voor
Blase. ‘Op zeer jonge leeftijd overleed mijn vader. Hij
had een eind aan zijn leven gemaakt en mijn moeder
bleef met vijf jonge kinderen over. In mijn foto-album
heeft hij boven de eerste foto “Bert, In statu nascendi” geschreven, wat zoveel betekent als “in staat van
wording”. De foto – waarop moeder Blase in verwachting is van Bert – staat ook op de voorkant van
het boek. Voor mij zijn die foto en de titel van het
boek dus een verbinding naar mijn vader, die ik niet
gekend heb.’

Auteur Blase heeft geen vast omlijnd kader voor zijn
schrijversbestaan. Geen eenzame opsluiting met een
typemachine. ‘Tijdens je werk en ook daarbuiten
kom je dingen tegen, waarvan je denkt “die moet ik
vasthouden”. In de avonduren en weekenden laat ik

‘Het boek belicht een
familiegeschiedenis en is ontleend aan
het leven van mijn broer en mij.’

die dan nog eens de revue passeren en kijk ik of ik
er iets mee kan voor een verhaal. Op die wijze heb ik
de afgelopen anderhalf jaar kunnen werken aan In
Statu Nascendi’, volgens Blase, ’en soms zit ik tijdens de vakanties met de laptop op mijn schoot om
me op het schrijven te richten. Dat doe ik al vele
jaren en mijn vrouw en kinderen zijn daar aan gewend.’
Zijn nieuwste boek is nadrukkelijk geen autobiografie volgens Blase: ‘Het boek belicht een familiege10
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Na-oorlogs Eindhoven

In het boek beschrijft de burgemeester-schrijver de
relatie tussen de twee broers. Samen gaan ze op
zoek naar hun gezamenlijk verleden. Daarmee geeft
Blase ook een beeld van het sociale leven in Eindhoven, de stad die zo door Philips werd gedomineerd.
De voetbal en de buurt worden beschreven, maar op
indringende wijze ook hoe de samenleving in de naoorlogse jaren omging met “krankzinnigen”. Daarmee is de auteur met In Statu Nascendi erin geslaagd om een boek met verschillende lagen te
maken.

De Olienoot en Bakkerij ’t Stoepje
Met het boek geeft Blase een inkijk op zijn eigen
leven. Dat heeft hem niet kwetsbaar gemaakt. ‘Het

1)

e: Burgemeester-schrijver
boek heeft me juist in staat gesteld om met mensen
in contact te komen en te praten over dingen waar ik
als burgemeester niet alle dagen de gelegenheid toe
krijg. Zo heeft de gemeenteraad onlangs besloten om
tijdens een informele avond met mij over het boek te
praten. En in de plaatselijke bibliotheek heb ik een
voorlees- en signeersessie gehad, wat weer tot
mooie contacten leidde, aldus Bert Blase. ‘Ook via

‘Ik ben eind maart voor
één dag marktkoopman
geweest en verkocht
boeken voor het goede
doel.’
Twitter ontstaan leuke dingen. Zo is er een Alblasserdammer, die met zijn martktkraam De Olienoot op de
markt in Eindhoven staat, waar ik in mijn jeugd wekelijks kwam, bijvoorbeeld om een zakje met stroopwafelresten te kopen. Naar aanleiding van mijn boek
kreeg ik met zijn collega van bakkerij ’t Stoepje contact. Met enkele andere marktlieden is daaruit het
initiatief gekomen om een actie rond mijn boek te organiseren. Ik ben eind maart voor één dag marktkoopman geweest en verkocht boeken voor het
goede doel. Dat had ik als burgemeester van Alblasserdam toch nooit kunnen bedenken!’
Bert Blase, burgemeester van Alblasserdam en auteur van In Statu Nascendi.

Multimediaal
‘In Statu Nascendi is niet alleen een boek. Mijn uitgever – Publiera Publishers – heeft me gestimuleerd om
er een multimediaal project van te maken. In de tekst
van het boek vind je op veel plaatsen pictogrammen
van een “muisje” (8) , die verwijzen naar de website
die bij het boek hoort. In de E-boekversie zijn dit natuurlijk directe links. Op de website staan bijvoorbeeld filmpjes, geluidsfragmenten en foto’s waarmee
je veel meer de beleving achter de teksten op papier
kunt ervaren. Zo is er in het boek een verwijzing naar
de wat rauwe nummers van Patti Smith. Niet iedereen kan zich voorstellen wat voor muziek dat is,
maar op www.instatunascendi.nl wordt dat duidelijk’,
licht Blase toe. ‘Ik probeer de website ook levend en

interactief te houden, door er meer aan toe te voegen. En mensen kunnen ook via de website of Twitter
met mij over het boek van gedachten wisselen.’ <
Ruud van Bennekom/NGB

In Statu Nascendi is verkrijgbaar in de boekhandel,
te bestellen via internet of via www.instatunascendi.
nl. De prijs is € 13,95, inclusief E-boek en verzendkosten. Twitter: @BertBlase
burgemeestersblad 60 2011
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PVV-Kamerlid Hero Brinkman wil proef met direct gekozen burgemeester

‘Burgemeesters hebben nu d
Onlangs zette Tweede Kamerlid Hero Brinkman (PVV) het thema van de direct gekozen burgemeester opnieuw op de politieke agenda. De komende maanden gaat hij op zoek naar steun bij met name
VVD, D66 en de PvdA om die vermaledijde benoemde burgemeester bij het grof vuil te kunnen zetten.
Brinkman: ‘Hij blijft voorzitter van de gemeenteraad en mag tevens zijn eigen college samenstellen, als
het aan mij ligt.’

Waarom wilt u dat er een direct gekozen burgemeester in Nederland komt?
‘Horrible (op zijn Engels) vind ik hoe de macht rond
de burgemeester is georganiseerd in ons staatsbestel.’

Leg eens uit?
‘Een burgemeester heeft drie petten op die niet met
elkaar stroken. Ten eerste de partijpet. We hebben in
Nederland één onafhankelijke burgemeester, de rest
is allemaal vanuit een partij naar voren geschoven.
Via de achterkamer trouwens, want wie van welke
partij burgemeester wordt, wordt allemaal hier in de
Kamer bedisseld.’

‘Dat is die van burgervader. Als er rampen zijn moet
hij, zoals Cohen dat altijd zo mooi zei, de boel bij elkaar houden. En dat is ook heel belangrijk. Cohen
kon dat altijd erg goed. Elke burgemeester moet dat
kunnen en moet er respect voor krijgen. Pet drie is
voor veel burgemeesters de allerzwaarste taak:
hoofd van de openbare orde. Hoe je het ook wendt
of keert, als er harde maatregelen genomen moeten
worden komt dat vaak in conflict met een van die
twee andere petten. Vooral met de partijpet. Cohen
pakte niet voor niets de Marokkaanse gemeenschap
in Amsterdam niet hard aan. Negentig procent daarvan stemt op de PvdA.’

De CdK draagt volgens mij kandidaten voor
aan de gemeenteraad en die kiest dan, dacht
ik?

Weet u dat zeker?

‘Keep on dreaming, zo gaat dat echt niet.’

Wordt de direct gekozen burgemeester een
bestuurder met voornamelijk een openbare
orde- en veiligheidspet of een presidentiële
burgemeester met een brede agenda die zijn
eigen college samenstelt?

‘Wat mij betreft regelen we de direct
gekozen burgemeester met de huidige
tools die hij nu heeft.’
Hoe dan?
‘Hier in de Kamer wordt bepaald welke partij welke
stad mag hebben. Er zijn een paar mensen van de
grote partijen die de verdeling doen en die zorgen
dat hun fracties in de gemeenteraden daarvan op de
hoogte zijn. Dat is gewoon handjeklap. Er zijn bijvoorbeeld afspraken over de grote steden, middelgrote steden en het Zuiden.’

De selectie door een CdK en een gemeenteraad
is dus een wassen neus?
‘Ja, dat slaat nergens op.’
12

De tweede pet?
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‘Natuurlijk denkt hij zo. Hij is een politiek dier.’

‘Wat mij betreft regelen we de direct gekozen burgemeester met de huidige tools die hij nu heeft. Mij
maakt het verder niet uit wat voor burgemeester het
gaat worden. Dat bepaalt natuurlijk het volk. Als het
volk denkt: het gaat hartstikke goed met de criminaliteit in deze stad, dan hebben ze misschien meer
aan een theedrinker als Cohen. Is dat niet het geval,
dan kiezen ze voor een keiharde PVV-achtige burgemeester. Iemand die doorpakt.’

Maar je moet toch regelen wat voor bevoegdheden een direct gekozen burgemeester krijgt
en hoe hij zich verhoudt tot de gemeenteraad?
‘Persoonlijk vind ik dat iedereen zich verkiesbaar
mag stellen, ook een volkszanger.’

u drie petten op’

PVV-Kamerlid Hero Brinkman.

Hoe gaat de relatie direct gekozen burgemeester-gemeenteraad er volgens uw plan uitzien?
‘Hij is voorzitter van de gemeenteraad en hij moet
ook de mogelijkheid krijgen om zijn eigen college
samen te stellen.’

Hij wordt dus een lokale president die tevens
de volksvertegenwoordiging voorzit?
‘Ja, het wordt een hele machtige man. Natuurlijk is
die burgemeester niet dom. Die moet gaan kijken
hoe de politieke verhoudingen in de raad liggen en
zal ook mensen uit andere partijen in zijn college
zetten, omdat hij anders geen meerderheid in de
raad krijgt voor zijn beleid.’

Interessant. Wat schieten we hiermee op. Gaat
deze direct gekozen burgemeester beter functioneren dan de huidige benoemde?
‘Ja, ik denk dat een aantal burgemeesters heel slecht
functioneert. Bar slecht durf ik zelfs te stellen. Ik

weet zeker dat de burgemeester van Gouda subiet
weggestemd wordt. Schande die man. Maar Eberhart
van der Laan maakt een goede kans burgemeester te
blijven.’

‘Persoonlijk vind ik dat iedereen zich
verkiesbaar mag stellen, ook een
volkszanger.’

Moet de direct gekozen burgemeester in alle
gemeenten – groot en klein – worden ingevoerd?
‘Natuurlijk. Het zou een beetje raar zijn als je in de
ene gemeente wel een direct gekozen burgemeester
hebt en in de andere niet.’
burgemeestersblad 60 2011
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Worden alle burgemeesters bij invoering massaal ontslagen?
‘Mijn idee is om te beginnen met een proefperiode
en een aantal gemeenten vragen om daaraan mee te
werken. Het is een idee. Ik ga het niet aan andere Kamerleden opleggen. Ik wil een Kamermeerderheid
voor een direct gekozen burgemeester.’

‘Ik denk dat een aantal burgemeesters
heel slecht functioneert. Bar slecht durf ik
zelfs te stellen.’
Ik neem aan dat u wilt experimenteren met
het model dat u voor ogen hebt. Kan dat wel
staatsrechtelijk?
‘Ik weet niet hoe dat juridisch zit, maar wat er nodig
is aan wetgeving maken we. Maar ik heb al eerder
gezegd: het moet een model worden dat past bij de
huidige tools die de burgemeesters al hebben.’

Wat bedoelt u daarmee?
‘Burgemeesters moeten de bevoegdheden die ze nu
hebben behouden.’

Daar verandert niets aan?
‘Wat mij betreft niet.’

Maar als ze een presidentiële burgemeester
worden, verandert dat wel.
‘Dat is dan het enige. Maar als we een proef gaan
doen, doen we dat alleen op grond van de bestaande
wet- en regelgeving. In zo’n proef krijg je eigenlijk
een direct gekozen burgemeester in de huidige situatie. Van daaruit ga je kijken of het aanslaat, of het
succesvol is. Zou er een andere burgemeester zijn
uitgekomen als je het aan de raad had gelaten? En
vervolgens moet de vraag beantwoord worden of de
burgemeester zijn college zelf moet gaan samenstellen.’

Dat hij zijn eigen college kan samenstellen is
dus geen must?
‘Het is geen must. Het is het mooiste plaatje.’

Dan krijg je dus een collegiaal bestuur van een
direct gekozen burgemeester en indirect gekozen wethouders.
‘Ja, de stem van de burgemeester, als enig direct gekozen bestuurder, krijgt daardoor in het college een
andere lading. Daar zullen de wethouders wel rekening mee houden. Ik vergelijk het maar met iemand
die met voorkeursstemmen in de Kamer is gekozen.
Dat geeft toch wat meer zeggenschap in de fractie
dan dat je met 300 stemmen op de slippen van een
lijsttrekker binnenkomt.’

Hoe die direct gekozen burgemeester eruit
komt te zien, maakt u niets uit. Als hij maar
direct gekozen wordt.
‘Je moet ergens beginnen. Als ik mijn ideale plaatje
niet kan realiseren, moet ik maar met minder genoegen nemen.’

De proef die u voorstelt lijkt erg op de burgemeestersreferenda die we de afgelopen jaren
hebben gehad. Dat waren over het algemeen
niet bepaald successen.
‘Nee, wat wil je als de keuze hebt uit twee PvdA’ers.
Al die proeven die er gedaan zijn, in Utrecht en Breda
geloof ik, waren waardeloos Daarvan wist iedereen
op voorhand dat het niks werd. In mijn beleving is
dat met opzet gedaan om het hele project van de invoering van een direct gekozen burgemeester te
laten mislukken.’ <

Peter van Noppen
14
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DGBK
‘Voorbeeldig bestuur’
toegankelijker, zijn er voorbeelden uit de praktijk
toegevoegd en is de bijgevoegde modelgedragscode
achteraan te vinden. Ook is nog eens verhelderd hoe
de vergoedingen van voorzieningen van politieke
ambtdragers zijn opgebouwd. De handreiking is al
via de website te lezen. Daarmee is het een document dat van tijd tot tijd nog kan worden aangevuld.
Er hebben verschillende rondetafelgesprekken plaats
gevonden. Tijdens de Lochemconferenties van vorig
jaar werd het onderwerp ‘integer bestuur’ levendig
besproken. De rode draad daarin was dat u en uw
collega’s zich met regelmaat geconfronteerd zien met
integriteitsvragen. Belangenverstrengeling is een
veel voorkomend thema. Verder zijn er instrumenten
ontwikkeld zoals de integriteitskubus (aangepast
met dilemma’s gericht op politieke ambtsdragers) en
de dvd voor raadsleden, die kunnen helpen het onderwerp bespreekbaar te maken in raad en college.

Gert-Jan Buitendijk
Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Dit is de naam van het congres over bestuurlijke integriteit dat op 14 april zal plaatsvinden in Driebergen. Alle politieke ambtsdragers zijn uitgenodigd en
veel burgemeesters hebben al aangegeven daar bij
te willen zijn.
Andrée van Es kondigde voorjaar 2009 aan dat BZK
in gesprek wilde gaan met politieke ambtsdragers en
met name burgemeesters over integriteit. VNG, IPO,
UvW, NGB, de andere beroepsverenigingen en BZK
hebben in de tussentijd niet stil gezeten. BZK is in
het najaar van 2009 met het programma bestuurlijke
integriteit gestart en we kunnen al ‘tastbare’ resultaten laten zien.

Op 14 april volgt het slotakkoord voor het programma. Het congres vormt de afsluiting van het voorbije
programmajaar, maar vooral het startsein voor de
borging van de opgedane kennis en ontwikkelde instrumenten.
Borgen gebeurt vooral door elkaar aan te spreken, te
bevragen en scherp te houden. Discussie over integriteit moet geen uitzonderingssituatie zijn, maar is
deel van het vak. Ik stel me voor tijdens het congres
‘Voorbeeldig bestuur’ daadwerkelijk daaraan een bijdrage te leveren. In de eerste plaats kunnen en moeten mijns inziens integriteitsvraagstukken en -dilemma’s ter tafel komen en bediscussieerd worden. In
de tweede plaats zal discussie ook inspiratie voor
het bestuurlijk handelen bij dat soort vraagstukken
opleveren. Dat geeft de titel ‘voorbeeldig bestuur’
ook inhoud. Bestuurders die het voorbeeld geven,
aan ambtenaren, de bevolking, maar ook aan elkaar.

De handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen is
geactualiseerd en in een nieuw jasje gestoken. In
vergelijking met de eerdere versie is de formulering

Gert-Jan Buitendijk
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Serious gaming voor burgemeesters

Burgemeester, loopt u mee in d
Sinds twee jaar participeert het Nederlands Genootschap van Burgemeesters in een project van TNO,
Thales/T-Xchange en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht om serious gaming te benutten in het
veiligheidsdomein. Serious gaming is meer dan een spelletje. Via een computersimulatie krijgen burgemeesters een ingewikkeld crisisscenario voorgeschoteld. In vijftien minuten moeten ze beslissingen
nemen over acht dilemma’s. Net als in het echt kunnen de leden van het crisisteam worden gevraagd
om advies. Laverend door positieve en afwijzende adviezen zoekt de burgemeester zijn weg door de crisis.

J

osine van de Ven is vanuit TNO projectleider van
het Serious gaming project. ‘Het serious gaming
traject is tot stand gekomen met subsidie en investering door de partners zelf. Sinds twee jaar is ook het
NGB aangehaakt om inhoudelijk mee te denken over

‘Bij de traditionele oefeningen hebben
burgemeesters nog wel eens het gevoel
dat het een operationeel feestje is.’

grote maatschappelijke impact. Bij de traditionele
oefeningen hebben burgemeesters nog wel eens het
gevoel dat het een operationeel feestje is. Dan wordt
het geijkte scenario van een grote LPG-brand geoefend
waarbij een woonwijk wordt bedreigd. Als iedereen om
de burgemeester heen adviseert te evacueren, moet je
als burgemeester van goeden huize komen om tegen
dat advies in te gaan. Daarnaast vroegen wij ons
samen met de klankbordgroep af of een burgemeester
inhoudelijk genoeg wordt geprikkeld in dergelijke
oefeningen en hebben we gekeken waar de uitdaging
zou kunnen liggen.’

Crisiservaringen NGB benut
de scenario’s. Dat heeft grote meerwaarde gehad
omdat de focus van het NGB bewust op de zogenoemde GRIP0-situaties ligt. Dat sluit goed aan bij het initiële idee van het consortium om in te steken op typisch
bestuurlijke onderwerpen. Kleine incidenten met een

In de Serious game zoals die nu in pilotversies draait,
staan de bestuurlijk lastige scenario’s centraal. ‘Het
NGB heeft de crisiservaringen van de afgelopen jaren
gebundeld in nieuwe scenario’s. Die lopen uiteen van
een gezinsdrama met openbare ordeverstoringen, een
uit de hand gelopen neo-nazi-demonstratie tot en met
het scenario van een terugkerende zedendelinquent.
In elk scenario komen bestuurlijke dilemma’s aan bod.
Zoals de vraag of een burgemeester mee gaat lopen
met een stille tocht, welke noodbevoegdheden hij
inzet, wat hij doet bij bedreigingen richting de pedoseksueel en of hij op ziekenbezoek gaat bij extremistische demonstranten die buiten hun schuld in elkaar
zijn geslagen.’

Dilemma’s

Zeeuwse burgemeesters doen aan Serious gaming.
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Het afgelopen jaar hebben diverse burgemeesters en
wethouders de pilotversie van het project al ervaren. Zo
is de serious gaming karavaan al langs geweest in Haarlemmermeer, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland, Zeeland, Midden- en West-Brabant en bij de
eigen NGB-cursus Het Initiatief. De komende maanden

n de stille tocht?

volgen onder meer Hollands-Midden en IJsselland. Het
levert enthousiaste reacties van burgemeesters op.
NGB en consortium verwachten dat de serious game
de geest scherpt om tot een afgewogen besluit te
komen bij een daadwerkelijk incident. Van de Ven: ‘De
game is zo ontwikkeld dat een burgemeester de game
alleen kan spelen. Inmiddels zijn wij er achter dat er
ook grote meerwaarde in een groepsgewijze nabespreking zit. Door na afloop van de game de dilemma’s
te bespreken komen afwegingen aan bod en worden
inzichten uitgewisseld. De gemaakte keuzes kunnen
worden gespiegeld aan eerdere crisiservaringen, zowel
eigen ervaringen als die van collega’s. Juist door plenair over de dilemma’s te spreken wordt duidelijk dat
crisismanagement zelden een kwestie is van goed of
fout. Afwegingen zijn vaak genuanceerd, alles hangt
met alles samen. In de nabespreking van serious
gaming staat dan ook de context waarin besluiten
worden genomen centraal. Het gaat niet zozeer om
welk besluit wordt genomen. Keuzes zijn niet zwartwit, maar altijd afhankelijk van de context. Een autoongeluk met vier jongeren in een plattelandsdorp heeft
een andere lading dan wanneer hetzelfde ongeluk in
een grote stad gebeurt. Dat heeft vervolgens ook con-

sequenties voor de manier waarop een burgemeester
met zo’n ongeluk omgaat. Het is belangrijker dat de
speler gevoel krijgt voor deze context en beseft welke
consequenties aan zijn of haar keuze zitten. Daar zit
het werkelijke leereffect dat we beogen.’

Pilotfase
De projectgroep die de serious game ontwikkelde, werd
naast genoemde partijen bijgestaan door een klankbordgroep met afgevaardigden uit Noord- en Oost-Gelderland, Defensie en het ministerie van Veiligheid en
Justitie. Medio 2011 eindigt de pilot en zal het product
ergens moeten worden ondergebracht. Het NGB heeft
reeds de intentie uitgesproken om mee te werken aan
het schrijven van nieuwe scenario’s, zodat zoveel mogelijk lessen uit recente crises weer kunnen worden gedeeld met bestuurlijk Nederland. Dan zal ook worden
gekeken hoe de game kan worden opgenomen in bestaande trainingsprogramma’s voor bestuurders. Eerste
verkennende gesprekken met het NIFV, Veiligheidsberaad en de Veiligheidsregio’s zijn gestart. <
Wouter Jong/NGB
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Beroepsgroep onder de loep (deel 6)

De lichting 2010
Jaarlijks belicht het Burgemeestersblad de lichting burgemeesters van het voorgaande jaar. De lichting
2010 verschilt op een aantal punten ten opzichte van voorgaande jaren. Zo valt op dat er in 2010 veel
meer waarnemers zijn benoemd. Bij de Kroonbenoemden wint het CDA meer posten dan voorgaande
jaren.

I

n 2010 zijn 36 Kroonbenoemde burgemeesters aan
de slag gegaan, ongeveer een gelijk aantal als de
twee jaar ervoor. Dat is opvallend, omdat in 2010
raadsverkiezingen plaatsvonden en er herindelingen
waren. Meestal is dat een periode waarin er minder
Kroonbenoemingen plaatsvinden. Ook opvallend is het
grote aandeel nieuwkomers: Bij twee derde van de benoemingen betrof het een nieuwe burgemeester en in
een derde van de benoemingen was het iemand die in
een andere gemeente al ervaring had als burgemeester of waarnemend burgemeester. Het aantal benoemingen van waarnemend burgemeesters stijgt al enkele jaren fors van 20 in 2008 naar 31 in 2009 tot 44 in
2010.

Diversiteit
Begin 2008 leidde het artikel in het Burgemeestersblad over de lichting 2007 nog tot Kamervragen. Minister 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
twee jaar een scoutinggroep diversiteit op zoek geweest naar vrouwelijk en allochtoon talent. Daarnaast
zijn de commissarissen van de Koningin en diverse politieke partijen actief om de diversiteit in de beroepsgroep te vergroten. Met de benoeming van Daphne
Oudshoorn in Uithoorn heeft Nederland nu een kwartet burgemeesters van allochtone herkomst: Aboutaleb, Oudshoorn, Sylvester en Weerwind.
Voor het aantal vrouwelijke burgemeesters was 2010
geen goed jaar. In totaal werden zeven vrouwen Kroonbenoemd, hetgeen weliswaar bijna 20 procent van de
benoemingen is. Maar zij namen de plaatsen in van
tien vrouwelijke burgemeesters. Per saldo is het dus
een afname van het aantal vrouwelijke burgemeesters.
Voorgaande jaren was er in de m/v-verhouding nog
een lichtpunt in de benoemingen van waarnemend
burgemeesters. Daarvan is bijna geen sprake meer. Bij
de waarnemend burgemeesters was 25 procent vrouw,
terwijl de commissarissen in 2008 nog bij de helft van
de waarnemingen een vrouw benoemden.
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Qua leeftijd is er sprake van een tegenstrijdige ontwikkeling. De gemiddelde leeftijd van de Kroonbenoemden in 2010 is wederom jonger dan in voorgaande
jaren: precies 50 jaar, terwijl dat in 2008 nog twee jaar
ouder was. Opvallend echter is dat de burgemeesters
die al eerder elders burgemeester waren jonger waren
dan enkele jaren geleden De nieuw benoemden zijn
gemiddeld bijna twee jaar ouder dan vorig jaar. Betrek
daar nog eens bij dat er een nieuwe jongste burgemeester kwam, dan is duidelijk dat de toch al seniore
beroepsgroep van burgemeesters zeker niet verjongt.
De Rode lantaarn – symbool van de jonge burgemeester – ging in 2010 van Mark Boumans, burgemeester
van Haren, over naar Ryan Palmen van Hilvarenbeek
(31 jaar bij benoeming).

Politieke kleur
Hoe staat het met de verdeling van de burgemeestersbenoemingen over de politieke partijen? In de eerste
plaats is het belangrijk te constateren dat uit de benoemingen ook nu weer blijkt dat de burgemeester
toch vooral ‘boven de partijen’ staat. In bijna 70 procent van de benoemingen veranderde de burgemeesterspost van politieke kleur. Dit deed zich ook in voorgaande jaren voor. Bij de overige 30 procent van de
benoemingen bleef de post in handen van dezelfde
partij

in 2010
benoemd

voorganger

CDA

15

8

PvdA

10

8

VVD

8

8

D66

1

4

Groen Links

0

1

CU/SGP

1

1

Geen/pl. partij

1

0

Herindeling		

6

totaal

36

36

Tabel 1. Verdeling lidmaatschap politieke partijen van burgemeesters die in 2010 werden benoemd met ook de verdeling
van hun voorgangers.

partij. Er is binnen deze groep van ‘kleur-vasten’ geen
partij die er bovenuit 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 vertrokken burgemeesters en de in 2010 Kroonbenoemde
burgemeesters. Ten opzichte van voorgaande jaren is
er duidelijk sprake van een verandering. Na jaren van
verlies, weet het CDA nu winst te boeken, terwijl D66
aan de verliezende hand is. Echter op het totaal aantal
burgemeesters zijn de verschillen marginaal.
Als gekeken wordt naar de nieuw benoemde burgemeesters in 2010, valt op dat de kleine partijen nauwelijks of niet in staat bleken partijleden op burgemeestersposten te krijgen (zie tabel 2). Het CDA is net als
voorgaande jaren de grootste ‘leverancier’ van nieuwkomers, maar de partij bleek in 2010 ook in staat zittende burgemeesters te laten doorstromen naar een
andere gemeente. Andere partijen slaagden er minder
in om doorstroming te realiseren.

burgemeesters benoemd: 44 in 2010 tegenover 31 in
2009 en 20 in 2008. Een stijging van 120 procent ten
opzichte van 2008! Op diverse punten blijken de waarnemers te verschillen van hun door de Kroon benoemde burgemeesters. Zo is de gemiddelde waarnemer die
in 2009 werd benoemd twaalf jaar ouder dan de gemiddelde Kroonbenoemde burgemeester. In 35 procent
van de waarnemersbenoemingen koos de commissaris
voor een 65-plusser. Bijna 70 procent was in het verleden ook al (wnd.) burgemeester.
partij

in 2010 als waarnemer
benoemd

CDA

16

PvdA

14

VVD

10

D66

2

Groen Links

0

CU/SGP

1

Geen/pl. partij

1

totaal

44

Tabel 3. Verdeling lidmaatschap politieke partijen van waarnemend burgemeesters die in 2010 werden benoemd.

partij

in 2010 nieuw
in het ambt

in 2010 doorgestroomd

CDA

9

6

PvdA

6

4

VVD

6

2

D66

1

0
0

Groen Links

0

CU/SGP

0

1

Geen/pl. partij

1

0

23

13

totaal

Tabel 2. Verdeling lidmaatschap politieke partijen van burgemeesters die in 2010 voor het eerst in het ambt werden benoemd en van burgemeesters die in 2010 in een andere gemeente werden benoemd.

Waarnemers
In 48 van de 418 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 verband met ophanden zijnde herindeling, langdurige
ziekte of vanwege bijzondere omstandigheden. Mede
vanwege de raadsverkiezingen en een aantal gemeentelijke herindelingen zijn er in 2010 veel waarnemend

Boven de partijen
In Nederland is er veel waardering voor de ‘eigenstandige’, ‘onafhankelijke’ en ‘boven de partijen staande’
positie van de burgemeester. Al jaren blijken de gemeenteraden goed in staat te zijn hier rekening mee te
houden bij de selectie van de nieuwe burgemeester.
Ook in de lichting 2010 is weer zichtbaar dat de lokale
politieke verhoudingen niet één-op-één doorklinken in
de politieke kleur van de burgemeester. In 75% van de
gemeenten is de burgemeester geen lid van de partij
met de grootste fractie in de raad en in bijna 40% van
de gemeenten is de burgemeester lid van een partij die
niet in de coalitie zit. In de groep waarnemers liggen
deze cijfers niet veel anders: In 65% van de gemeenten
benoemde de Commissaris een burgemeester van een
partij die in de raad de grootste fractie heeft en in 57%
was de waarnemer lid van een partij die een of meer
wethouders in het college heeft. <
Ruud van Bennekom/NGB
Geïnteresseerd in vorige afleveringen van
Beroepsgroep onder de loep? Kijk dan op
www.burgemeesters.nl/beroepsgroep.
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Gemeentelijke veteranendagen belangrijk voor waardering veteranen

Bereiken jonge veteranen s
Sinds de start van de Nederlandse Veteranendag in 2005, is het aantal gemeenten dat een eigen veteranenevenement organiseert, explosief toegenomen. Waren er in 2006 nog slechts een dikke vijftig
gemeenten actief voor hun ‘eigen veteranen’, in 2010 waren dat er rond de driehonderd. De ene gemeente
kiest voor een intieme bijeenkomst op het stadhuis, de ander pakt groot uit met een veteranenconcert,
sprekers en een gezellige hap in een evenementenhal. Wel streven ze hetzelfde doel na: meer erkenning
en waardering voor de veteranen. Dat is ook de doelstelling van de nationale veteranendag die ieder jaar
op de laatste zaterdag van juni wordt georganiseerd in Den Haag, dit keer op 25 juni.

M

r. Boele Staal is voorzitter van het Comité
Nederlandse Veteranendag en verantwoordelijk voor het genereren van meer erkenning en waardering voor het werk van de veteranen.
‘Dat doe ik gelukkig niet alleen, in het Comité zit een

‘Wij hebben de groei van gemeentelijke
activiteiten altijd gezien als een geweldige aanvulling op wat wij landelijk doen.’
keur aan mensen afkomstig uit meerdere bestuurlijke
segmenten uit de samenleving. Gemeenten, provincies, defensie, media, veteranenverenigingen en instanties, en de projectleiding van de veteranendag
hebben allemaal een plek in het comité. En we prijzen
ons natuurlijk zeer gelukkig met onze beschermheer,
Z.K.H. Prins Willem Alexander, ook degene voor wie de
veteranen ieder jaar trots defileren.‘

Geen concurrentie
In den beginne werd de groei van de gemeentelijke veteranendagen nog wel eens gevoeld als een vorm van
concurrentie voor de landelijke dag. Boele Staal: ’Dat
is niet onbegrijpelijk, maar toch was en is dat niet zo.
Wij hebben de groei van gemeentelijke activiteiten altijd gezien als een geweldige aanvulling op wat wij landelijk doen. In de opdracht aan het Comité staat namelijk letterlijk beschreven dat we regionale activiteiten
ondersteunen. Maar bijvoorbeeld ook dat we educatieve activiteiten mogen ontplooien. Als ze allemaal maar
toewerken naar datzelfde doel: meer erkenning en
waardering voor veteranen.‘
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Aankledingsmateriaal
Omdat het Comité de rol van de gemeenten als bijzonder belangrijk ziet, zijn er ook specifieke instrumenten
bedacht om gemeenten op weg te helpen. Zo biedt het
Veteraneninstituut in Doorn, op verzoek van het Comité, ieder jaar een mini-conferentie aan voor burgemeesters en functionarissen van een gemeente. Zij
kunnen zich dan oriënteren op de organisatie van een
eigen veteranenevenement. Tijdens de conferentie
worden praktische voorbeelden gepresenteerd en informatie gegeven over de veteranenpopulatie. Maar
ook over hoe een gemeente aan gegevens kan komen
om hun veteranen te bereiken. Verder kunnen gemeenten op beperkte schaal gebruikmaken van wat aankledingmateriaal, bijvoorbeeld banners en vlaggen. Daarnaast wordt ieder jaar een poster ter beschikking gesteld die de gemeenten kunnen downloaden en aanpassen voor de promotie van hun eigen activiteiten.

Culturele ondersteuning
Ook op het gebied van cultuur en informatie kan de
Nederlandse Veteranendag gemeenten helpen. Zo kan
een gemeente een van de grotere en kleinere tentoonstellingen boeken waarmee een goed beeld wordt gegeven van veteranen, hun werk en vooral hun verhalen. Daarnaast biedt het Comité NLVD de laatste twee
weken voor de landelijke veteranendag tien veteranenconcerten aan, speciaal bedoeld voor gemeenten. Zij
kunnen die kosteloos afnemen en krijgen dan een
prachtig middel in handen om hun veteranen en publiek als het ware te bedanken voor hun inzet. De concerten worden verzorgd door twee orkesten van de Koninklijke Landmacht met solisten van naam, zoals in
2010 Karin Bloemen.

n steeds belangrijker
‘Het gaat niet alleen om elkaar ontmoeten en koffiedrinken,’ zo vervolgt Boele Staal. ‘Reünies, gezellige
bijeenkomsten en herdenkingen, zijn er al veel. Daar is
niets mis mee, echter in de opdracht aan het Comité
ligt besloten geen reünie te organiseren of het herdenken zwaar aan te zetten. Daarom doen we dat ook
niet. Zo zie je bijvoorbeeld in de Ridderzaal tijdens de
Nederlandse Veteranendag alleen een lege stoel vooraan met een boeket. Daarmee herdenken we de gevallen veteranen, meer niet. Ik zou het heel mooi vinden
als diezelfde lijn ook gevolgd zou worden bij de gemeentelijke veteranenevenementen. Ik besef terdege
dat de elementen herdenken en reünie bijna automatisch opgesloten zijn binnen het veteranendomein,
maar ondanks dat is het toch wel mogelijk om er een
ander, extra accent aan te geven. Bijvoorbeeld door
korte informatieve lezingen over maatschappelijke erkenning of door andere groepen, misschien scholieren,
in contact te brengen met de veteranen. Er zijn veel
mogelijkheden en gemeenten hebben doorgaans voldoende creativiteit in huis om er ook eens zo naar te
kijken.’

Jonge versus oude veteranen
‘De veteranenpopulatie is nu snel aan het veranderen.
In 2010 zaten we precies in het midden wat de verhouding oude en jonge veteranen betreft. Ongeveer
50.000 veteranen noemen we “ouderen” en dat wil
zeggen: iedereen die voor Libanon was ingezet. Dus
de WO2-veteranen, Nederlands-Indie, Korea. De andere 50.000 veteranen zijn de jongeren. Die zijn ingezet
van Libanon tot aan nu, bijvoorbeeld Afghanistan.
Samen maakt dat een groep van ongeveer 100.000 veteranen. Enkele jaren geleden waren dat er nog
145.000, grotendeels de oudere categorie. Deze verjonging gaat zich nu snel doorzetten. Dat betekent dat
we rekening moeten gaan houden met veteranen die
werken en een compleet gezin om zich heen hebben.
Zij staan anders in de samenleving dan de oudere, gepensioneerde man of vrouw die we in het verleden
vooral aanspraken. Het is goed dat te beseffen wanneer je nadenkt over een programma voor je veteranen. Dan is het misschien minder handig dat op een
werkdag te doen of zonder iets voor de kinderen van
de veteranen te organiseren. Ook is het lastiger deze
jongeren te bereiken, ze te interesseren voor veteranenactiviteiten. Dat merken wij ook bij de organisatie

Boele Staal, voorzitter van het Comité
Nederlandse Veteranendag

van de landelijke dag. Het heeft niet alleen te maken
met werk en gezin, maar is ook een mentaliteits- en
imagokwestie. Jongeren voelen zich nog geen veteraan
en denken bij dat woord vooral aan een groep ouderen
waarmee ze zich niet snel identificeren. Ook daar kun-

‘We moeten rekening gaan houden met
veteranen die werken en een compleet
gezin om zich heen hebben.’
nen de gemeenten en het Comité elkaar versterken.
Door ons de komende jaren vooral te richten op het
bereiken van de jongere veteranen, zonder de ouderen
uit het oog te verliezen,’ aldus Boele Staal. <

Meer info: www.veteranendag.nl
burgemeestersblad 60 2011
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Spannende tijden voor MAP
Zes jaar geleden startte MAP, Municipal Alliance for Peace in the Middle East, om met Palestijnse en
Israëlische gemeenten gezamenlijke projecten op te zetten. Deze moeten voor duurzame ontwikkeling
en vrede in het gebied zorgen. De VNG ondersteunt MAP, maar nu de subsidie voor het LOGO Southprogramma aan VNG-International is teruggedraaid, is het moeilijk om dit werk voort te zetten.

O

p nationaal niveau is er sprake van vijandigheid
en oorlog tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Op lokaal niveau slaagde MAP erin gemeenten uit beide landen op diverse gebieden bij elkaar
te brengen: van watermanagement tot stadsontwikkeling. Nico Schoof, oud-burgemeester van Alphen aan den
Rijn en voormalig secretaris van het Genootschap, is
werkzaam voor MAP. MAP heeft een eigen secretariaat in
Jeruzalem en een bestuurlijk comité, waar Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere, voorzitter van is. Zeker
nu met crises in Noord-Afrika en het Midden-Oosten,

kunnen initiatieven als MAP waardevol zijn. Dialoog op
lokaal niveau kan voor stabiliteit zorgen. Het zijn cruciale
tijden voor MAP. Staatssecretaris Knapen heeft bekend
gemaakt dat hij naar een herziening van het ontwikkelingsbeleid streeft. Dat betekent focus op vier inhoudelijke speerpunten en op minder partnerlanden. Veiligheid
en rechtsorde behoren tot de speerpunten en de Palestijnse gebieden betreft een van de partnerlanden. Binnenkort moet blijken of dit leidt tot hernieuwde steun.
In het volgende Burgemeestersblad: Stedenbanden tussen Nederland en het Midden-Oosten.
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4 GLOEDNIEUWE INSPIRATIE LEZINGEN VAN
DE TRENDWATCHER DES VADERLANDS

BAKAS

ADJIEDJ

Ontmoet Adjiedj Bakas op 20 april 2011 tijdens het
re.Public netwerkevent over sociale media.
Schrijf je gratis in via +www.overheid-en-ict.nl

De Staat van Morgen

De overheid kan geen subsidiefabriek meer zijn. De transitie ‘from big government to big society’ is
onvermijdelijk. Hoe moet democratie 3.0 er uit zien? Wat wordt de nieuwe verhouding tussen overheid
en burgers? Hoe vertaal je megatrends en nieuw burgerschap naar inspirerend bestuur?

De Toekomst van Gezondheid

Onze zorgindustrie is 3x zo duur als die in het even rijke Singapore. Hoe doorbreken we het oude
paradigma van zorgbranche als zelfrijzend bakmeel? Hoe kan zorg leuker en goedkoper worden?
Lezing, gebaseerd op het nieuwste trendboek De Toekomst van Gezondheid (mei 2011).

Het Einde van de Privacy

Hoe maak je je organisatie WikiLeaks-proof? Hoe maak je een Twitterprotocol? Wat te
doen met klokkenluiders nieuwe stijl? Hoe om te gaan met vervaging tussen privé en
werk door thuiswerk en het nieuwe werken? Lezing, gebaseerd op het najaarstrendboek Het Einde van de Privacy (oktober 2011).

De Toekomst van Werk

Het nieuwe werken: overheid van de toekomst. Omgaan met digitalisering en virtualisering. Hoe gaat China ons werk beïnvloeden? Hoe om te gaan met steeds meer zzp-ers?
Hoe kan een krimpende en terugtredende overheid beter functioneren? Hoe kunnen overheidsdiensten van non-profit veranderen in winstmakers zoals het Nederlands Forensisch Instituut
NFI? Lezing, gebaseerd op de huidige bestseller De Toekomst van Werk.
Trend Office BAKAS
T 020-6271017
info@bakas.nl
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Nieuwe bestuursleden
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft twee nieuwe bestuursleden. Op 17 maart j.l. koos de algemene ledenvergadering Hans Gilissen (burgemeester van Venray) en Onno van Veldhuizen
(burgemeester van Hoorn) in het bestuur.
Zij vullen de vacatures op die waren ontstaan na het vertrek van Armand Cremers
en Astrid Streumer.
De jaarvergadering stemde ook in met alle
jaarstukken en stelde de contributie voor
2011 vast op 280 euro. Het verslag van de
ledenvergadering vindt u op
www.burgemeesters.nl/leden.

Congres Voorbeeldig Bestuur
Op donderdagmiddag 14 april a.s. houdt
het ministerie van BZK het Congres Voorbeeldig Bestuur. Minister Donner wil er met
de politieke ambtsdragers van alle bestuurslagen van gedachten wisselen over
bestuurlijke integriteit. U kunt zich voor –
kostenloze – deelname aanmelden op
www.integriteitoverheid.nl/congresvoorbeedigbestuur

Open plekken opleidingen
Het opleidingenprogramma 2011 dat het
Genootschap voor Burgemeesters verzorgt,
is van start gegaan. Een aantal opleidingen
biedt nog plaats voor burgemeesters die –
terecht – spijt hebben van het feit dat zij
zich nog niet hebben ingeschreven. Deze
opleidingen vindt u op www.burgemeesters.nl/opleidingengids2011.

Agenda van vertrouwen
De eerste bijeenkomst van De actuele tafel
2011, is al weer achter de rug. Het jaarthema van de serie actualiteitencolleges is
Agenda van vertrouwen. De opbrengst van
de afzonderlijke bijeenkomsten vindt u op
www.burgemeesters.nl/vertrouwensagenda. Wilt u zich nog inschrijven voor een of
meer van de Actuele tafelbijeenkomsten,
kijk dan op www.burgemeesters.nl/actueletafel2011.

gemeesters en ondernemers. VNS is destijds opgericht door de burgemeesters Roy
Ho ten Soeng en Franc Weerwind om – met
name de economische – banden tussen
Nederland en Suriname te bevorderen. De
reis van dit jaar is van 14 t/m 21 oktober.
Alle informatie vindt u op:
www.stichting-vns.nl.

AmbtsketenTV
Het ambt van burgemeester is met waardigheid en eerbied omkleed. Soms stappen
de burgemeesters even uit hun statige rol
en dat levert aardige beelden op. Het NGBbureau verzamelde een aantal niet alledaagse bewegende beelden van burgemeesters. Met een vette knipoog resulteerde dat in AmbtsketenTV, het videokanaal
voor burgemeesters.
Zie www.burgemeesters.nl/ambtsketenTV.
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Nieuwe burgemeesters
Madurodam en Raveleijn
Madurodam heeft weer een nieuwe burgemeester. Het is de 16-jarige Djoeke
Siemssen, die de komende 12 maanden de
ambtsketen van de miniatuurstad draagt.
Madurodam werd in 1952 geopend. De
toen 14-jarige Prinses Beatrix was in dat
jaar de eerste burgemeester.
Op 7 april 2011 opende De Efteling haar
nieuwste Attractie: Raveleijn, een stad
rond een openluchttheater. Bart de Boer
benoemde zichzelf als burgemeester van
Raveleijn en nodigde zijn collega’s van de
gemeenten uit de opening bij te wonen.
Beide nieuwe burgemeesters hebben overigens interessante nevenfuncties. Djoeke
Siemssen is leerlinge aan het Maerlant Lyceum en Bart de Boer is voorzitter van de
directie van De Efteling.

Redactieadres
Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
Tel: (070) 3738383
Fax: (070) 3635682
e-mail: info@burgemeesters.nl
Advertenties
Sdu Uitgevers
Soenith Chaturi
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. 070-378 07 04
s.chaturi@sdu.nl
www.beslissersbereikt.nl
Abonnementen
Sdu Klantenservice
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
tel. 070-378 98 80
www.sdu.nl/service
Het abonnement wordt ieder jaar automatisch verlengd, tenzij schriftelijk twee maanden vóór afloop van de abonnementsperiode
is opgezegd.
Prijs
Abonnement € 51,50 excl. btw

Surinamereis
Voor de zesde achtereenvolgende keer organiseert de Vriendschapsvereniging Nederland Suriname (VNS) een reis voor bur-

Het Burgemeestersblad is mede mogelijk door
bijdragen van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, de Bank Nederlandse Gemeenten en Deloitte.

De traditionele Lochemconferenties zitten er voor dit jaar al weer op. Zo’n 200 burgemeesters namen dit jaar deel aan de conferenties die De jeugd van tegenwoordig als thema hadden. Er was een sterk inhoudelijk programma en natuur-

lijk voldoende ruimte om tijdens de informele onderdelen de collega’s te spreken. Aan het eind van de woensdagmiddag nam Frans Spekreijse zijn collega-burgemeesters mee voor een wandeling door zijn gemeente Lochem. Dat gebeur-

de met gebruik van een Smartphone, waarin de route en allerlei wetenswaardigheden geprogrammeerd waren. Op de foto de groep die onder leiding van gelegenheidsgids Francine Giskes (Texel) de route volgt. V.l.n.r. Hans van der Laan

(Noordenveld), Aaltje Emmens (Castricum), Marjolein van der Meer Mohr (Rucphen), Marianne Ruigrok (Oudewater), een dame die achterom kijkt, Francine Giskes (Texel), Michiel Zonnevylle (Leiderdorp) en Toon Mans (Hillegom).

