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•	 Paul	Verhoeven	over	de	bos-	en	heidebrand	in	Heeze-Leende

•	 Sociale	media.	Hype	of	hulpje?

•	 De	bewondering	van	Jos	Wienen	voor	Willem	van	Oranje



VNG Magazine – frequentie: tweewekelijks
Bestemd voor burgemeesters, wethouders en raadsleden, 
gemeente secretarissen en afdelingshoofden van de diverse 
beleidssectoren.
www.vngmagazine.nl 

re.Public – frequentie: themanummers
re.Public biedt carrièrebewuste ambtenaren en bestuurders 
overheidsnieuws, vacatures en een online netwerk. Wekelijks 
in het gratis magazine en dagelijks op de website en in de 
e-nieuwsbrief. Online vacaturebank met mogelijkheid om 
persoonlijke Jobmail te ontvangen.
www.republic.nl

PM – frequentie: maandelijks
Onafhankelijk vakblad voor de gehele publieke sector. Volgt de 
lopende zaken bij de rijksoverheid, in de Haagse politiek én in 
Brussel op de voet.
www.pm.nl

Het Waterschap – frequentie: 11 x per jaar
Richt zich als onafhankelijk vakblad primair op de werkgebieden 
van de waterschappen en de belangengroepen daaromheen.
 
SC – frequentie: wekelijks
Platform in print en online over (de totstandkoming van) wet- en 
regel geving. Met SC vindt u alle relevante informatie bij elkaar 
op één plek.
www.sconline.nl

Klachtrecht – frequentie: 6 x per jaar
Klachtrecht is het enige vakblad voor o.a. klachtencoördinatoren 
en ombudsmannen in de publieke sector.
 
Od – frequentie: 11 x per jaar
Richt zich op hoofden DIV en interne zaken en 
managers automatisering en informatievoorziening bij 
overheidsinstellingen.
 
Proces & Document – frequentie: 4 x per jaar
Het multidisciplinaire vakblad voor de organisatie van 
e-dienstverlening. U leest hoe u uw front-, mid- én backoffi  ce 
optimaal inricht voor elektronische dienstverlening.
www.procesendocument.nl

HR Overheid – frequentie: 10 x per jaar
Magazine specifi ek gericht op de P&O-functionaris binnen 
de (semi) overheid. Vanuit een praktische invalshoek worden 
actualiteiten, trends en (juridische) ontwikkelingen onder de 
loep genomen.
www.hr-overheid.nl

Meer weten?
Kijk op www.sdu.nl voor meer informatie over onze producten.

Meer weten over adverteren?
Heeft u interesse om in één van de bovenstaande titels te 
adverteren kijk dan eens op www.beslissersbereikt.nl voor de 
mogelijkheden.

De titels voor de overheid



 

Een echtscheiding

Vroeger bestonden er voor mij twee soorten burgemees-

ters: zij die naar de gewestelijke vergadering van de PvdA 

kwamen en zij die dat niet deden. Als bevlogen afgevaar-

digde van de afdeling Leeuwarden had ik voor de laatsten 

weinig begrip. Dat je in de eigen gemeente boven de partij-

en stond kon ik begrijpen, maar ergens moest je rode hart 

toch kloppen? 

Nu kom ik er zelf ook niet meer. De digitale uitnodigingen 

gaan aan mij voorbij en achteraf krijg ik nooit het idee dat 

ik iets gemist heb. Zo nu en dan is er een vernieuwend 

lichtpuntje, zoals wethouder Marco Florijn die nu een trans-

fer naar Rotterdam heeft gekregen. 

Bij de viering van het 65-jarig bestaan van de PvdA in Fries-

land op 1 mei was ik er wel. Wie zou het optreden willen mis-

sen van oud-Kamerlid Jakob Vellenga? Vanuit zijn rolstoel 

vertelde de 91-jarige als in zijn beste dagen over de busreis 

naar Amsterdam op 9 februari 1946, om de oprichting van de 

PvdA bij te wonen. Onderweg stapten in dorpen als Spannum 

en Kubaard (in wat nu ‘mijn’ gemeente is) de ‘rode’ dominees 

in om de ‘doorbraakgedachte’ mee gestalte te geven. 

Ontroering nam bezit van het grijs geworden gezelschap. 

“Hier doe je het nu voor”, riep een jeugdig lid van Provinci-

ale Staten enthousiast, waarop iemand, turend over de 

volle zaal in het verzorgingshuis, antwoordde: ‘’Dan ziet je 

toekomst er somber uit.”

Dit alles overdacht ik, toen ik las dat oud-burgemeester Sie-

bold Hartkamp (72) van Sneek het CDA heeft verruild voor 

de PvdA. ‘Het voelde als een echtscheiding’, aldus de Leeu-

warder Courant. De ruimte van het CDA voor Geert Wilders 

gaf de doorslag.

Misschien heeft Hartkamp de visie van zijn roomse stadge-

noot pastoor Leo van Ulden ofm gemist. Naar aanleiding 

van de situatie in Belgïe vroeg hij zich in het Friesch Dag-

blad af, of er eigenlijk wel een kabinet nodig is: ‘Bij ons roe-

pen partijen op om de politiek dichter bij de mensen te 

brengen. Zij wijten de slinkende aantallen kiezers aan het 

onvermogen van wethouders, gedeputeerden en ministers 

om hun boodschap over te brengen. Het kan natuurlijk ook 

zijn dat de kiezers die boodschap niet meer zo nodig vin-

den. Ze weten wat de benzine kost en wat voor rechten ze 

hebben. Het gevoel dat een gekozen medeburger daar iets 

aan kan veranderen is in stilte verdampt. De handel en de 

beurs en de banken hebben het overgenomen’. 

Hartkamp geeft met terugwerkende kracht een pluim aan 

protestantse doorbraakfiguren als Jakob Vellenga: “Die ge-

neratie heeft het toen heel zwaar gehad. Maar ze hadden 

wel gelijk.” ‘Hadden’, ja. Maar is de PVV er niet ook geko-

men omdat de PvdA de weg kwijt is?  Siebolds echtschei-

ding valt te begrijpen, de snelheid waarmee hij opnieuw in 

het huwelijk is getreden minder.

Johanneke Liemburg

Burgemeester van Littenseradiel,

Lid redactiecommissie Burgemeestersblad
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‘Ik was me net aan het omkleden om in het oran-

je uitgedost bij vrienden voetbal te gaan kijken. 

Maar die mooie voetbalwedstrijd Nederland-

Brazilië heb ik door de heidebrand helaas moeten mis-

sen’, zegt Paul Verhoeven lachend. ‘Frappant genoeg is 

het voor ons een geluk bij een ongeluk geweest dat 

heel Nederland op het moment van de brand op de 

Strabrechtse heide achter de televisie zat. Want al vrij 

snel werd duidelijk dat de A67 moest worden afgeslo-

ten, omdat het vuur en de rook van de heidebrand te 

dicht bij de snelweg kwamen. Onder normale omstan-

digheden had dat ongetwijfeld tot een verkeersinfarct 

in de regio geleid. Nu zat iedereen thuis en gaf het 

minder rompslomp om tot dat besluit te komen.’

Hulpverleners

 ‘De brand op de Strabrechtse heide was voor onze be-

grippen van een ongekende omvang’, zo vertelt Ver-

hoeven. ‘Het was 37 °C. Al weken was het gortdroog in 

het gebied. En dan ontstaat bij een straffe wind al snel 

een grote brand.’ Op het gemeentehuis in Heeze zit 

Verhoeven het crisisteam voor. ‘Ik kreeg van het NOS 

Journaal het verzoek een reactie te geven. Ik wilde nog 

even wachten tot het volgende GBT, omdat ik dan 

waarschijnlijk meer informatie kon geven. Maar daar-

mee verspeelde ik mijn kans. Want uiteindelijk was ik 

te laat om nog in het journaal te kunnen reageren. Was 

ik daar wel geweest, dan had ik in elk geval ook de in-

woners op een snelle manier kunnen vertellen wat er 

aan de hand was en wat de hulpverleners en crisis-

teams aan het doen waren. Dat had op dat moment 

wel een toegevoegde waarde gehad.’ 

Ruim 3.000 hulpverleners zetten zich met man en 

macht in om het vuur neer te slaan en na te blussen. 

‘Niet alleen vanuit de reguliere hulpdiensten kwam on-

dersteuning. Ook defensie bood met honderden mili-

tairen op de grond en in de lucht hulp bij de brandbe-

strijding. Onder meer met een Cougar transportheli-

kopter, die met een grote waterzak van 2.500 liter 

water op het vuur gooide.’

De bemensing is een hele operatie. ‘Je moet je voor-

stellen dat een week lang zo’n 500 mensen volcontinu 

aan het blussen en nablussen zijn. Die moeten alle-

maal te eten krijgen. Wij hebben een patatwagen inge-

huurd die een week lang in het gebied heeft gestaan. 

De uitbater heeft ongetwijfeld een enorme omzet ge-

draaid, maar voor ons was het vele malen efficiënter 

dan allemaal aparte maaltijden te moeten regelen.’

Duinbranden	in	Bergen

Al vrij snel legt Verhoeven via het Genootschap ook 

bestuurlijk contact met Hetty Hafkamp, de collega-bur-

gemeester die met de grote branden in het duingebied 

van Bergen en Schoorl te maken heeft gehad. ‘Hetty 

had een aantal goede tips waar wij zelf niet zo snel 

aan gedacht zouden hebben. Zo was de ervaring uit 

Bergen dat nieuwsgierigen op enig moment met eigen 

ogen de schade willen kunnen zien. Wij hebben na de 

brand met Staatsbosbeheer een veilige wandelroute 

uitgezet, zodat mensen in de dagen na de brand zelf 

konden zien wat de impact van de brand was. “Als je 

weet dat je het publiek toch niet tegen kunt houden, 

kun je het maar beter organiseren”, was de ervaring 

uit Bergen.’

Inspectie	Openbare	Orde	en	
Veiligheid

Op 11 mei jl. kwam de Inspectie Openbare Orde en Vei-

ligheid met een rapport waarin zij terugblikte op de 

brand. Volgens de IOOV is de veiligheidsregio Brabant 

Zuidoost op hoofdlijnen voldoende voorbereid op een 

dergelijk grootschalig incident. Wel pleit de Inspectie 

‘Een	week	lang	500	mensen		blussen	en	nablussen’
Het	was	vrijdag	2	juli	2010.	Heel	Nederland	zit	aan	de	buis	gekluisterd	voor	de	WK-wedstrijd	van	Neder-

land	tegen	Brazilië	als	in	Zuidoost	Brabant	een	grote	natuurbrand	uitbreekt.	In	de	gemeente	Heeze-

Leende	wordt	een	crisiscentrum	ingericht.	Later	wordt	opgeschaald	tot	GRIP4.	Het	NGB	spreekt	met	bur-

gemeester	Paul	Verhoeven	over	de	brand,	de	bijstand	en	de	financiële	afwikkeling	van	de	heidebrand.	

Burgemeester Paul Verhoeven over de heidebrand

‘Het was een geluk bij een ongeluk dat 

heel Nederland op het moment van de 

brand achter de televisie zat.’
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voor meer onderzoek naar natuurbranden, om meer in-

zicht te krijgen in de vereiste capaciteit en methodiek 

om grote natuurbranden op een effectieve manier te 

bestrijden1. Verhoeven is het met de Inspectie eens dat 

daar de schoen wringt: ‘Natuurbrandbestrijding is een 

specialisme dat niet wijdverspreid is in Nederland. We 

zagen de afgelopen jaren op diverse plekken grote ge-

bieden verloren gaan. Niet alleen bij onszelf en in Ber-

gen en Schoorl, maar ook op de Veluwe, in Drenthe en 

recent nog op de Kalmthoutse heide net over de grens 

bij Woensdrecht. Gemeenten beginnen te beseffen dat 

een natuurgebied een groot risico vormt in een tijd van 

droogte. De hulpverlening is niet altijd even makkelijk 

toegankelijk in een gebied. Terwijl een natuurbrand 

enorm snel om zich heen kan slaan. De Gelderse re-

gio’s zijn voorlopers in de natuurbrandbestrijding. De 

Inspectie zegt terecht dat die expertise ook in andere 

regio’s voet aan de grond moet krijgen.’

Verhoeven wijst op een ander punt dat samenhangt 

met het risico van natuurbranden. ‘De grotere natuur-

gebieden liggen in het algemeen in de kleinere ge-

meenten. Wij hebben een gemeente van ruim 15.500 

inwoners. De kosten die worden gemaakt bij het be-

strijden van een grote brand zijn voor gemeenten van 

deze omvang disproportioneel. In ons geval staat de 

teller op 700.000 euro, waarvan ruim 100.000 euro 

voor onze eigen rekening. De financiële afwikkeling 

valt voor Heeze-Leende nog onder de oude Wet ram-

pen en zware ongevallen, maar ook onder de nieuwe 

Wet Veiligheidsregio’s kunnen de kosten van een brand 

onevenredig zwaar op een gemeentelijke begroting 

drukken. Daar is nog niet iedereen zich van bewust.’

’s	Rijks	bijdrage

Volgens Verhoeven is de kern van het probleem dat 

verschil van inzicht bestaat in de mate waarin het Rijk 

op grond van artikel 55 Wet veiligheidsregio’s kan of 

moet bijdragen in de gemaakte kosten. ‘Alles staat of 

valt bij de interpretatie van de aard van de brand. Vol-

‘Een	week	lang	500	mensen		blussen	en	nablussen’

‘Wij hebben een patatwagen ingehuurd 

die een week lang in het gebied heeft 

gestaan.’

Burgemeester Paul Verhoeven en Commissaris Wim van den Donk in gesprek met brandweerlieden tijdens het nablussen op de 

Stabrechtse heide.
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gens de letter van de wet kan alleen een beroep op het 

rijk worden gedaan als er sprake is van een ‘ramp’. 

Maar de ene ramp is de andere niet. Bovendien zien 

we dat het Rijk in het ene geval coulanter opereert dan 

in het andere geval. De financiële afwikkeling zou be-

duidend transparanter worden wanneer wij vooraf 

weten dat een brand van bijvoorbeeld 25 hectare na-

tuurgebied als ‘ramp’ wordt gekwalificeerd. Of dat een 

bijdrage op de een of andere manier samenhangt met 

de grootte van de getroffen gemeente.’ 

Het financiële vraagstuk speelt volgens Verhoeven op 

meer plekken in de crisisbeheersing. ‘Ik kan mij voor-

stellen dat onder de nieuwe wet veel van de operatione-

le kosten ook door de regionale brandweer en de Veilig-

heidsregio worden gemaakt. Maar wat is de financiële 

implicatie van een opschaling naar GRIP4? Wie krijgt 

dan na afloop de kosten op het bord? De betrokken ge-

meenten, de brongemeente of de regio als geheel? De 

kosten van bijstand worden in principe vergoed. Dit be-

treft dan de kosten die door een andere regio zijn ge-

maakt. Maar in de praktijk zien wij dat sommige regio’s 

wel en andere regio’s geen rekening indienen voor de 

gemaakte kosten. Daar blijkt geen gezamenlijk stand-

punt over te bestaan. Wij hebben van één veiligheidsre-

gio een rekening gekregen voor de door hun verleende 

diensten en hebben behoorlijk moeten praten om die 

weer van tafel te krijgen. Dat was een unicum dat nog 

nooit in Nederland was vertoond en ik hoop ook dat we 

hier verre van blijven. Maar met de bezuinigingen van 

gemeenten en veiligheidsregio’s in Nederland die wij in 

het vooruitzicht hebben is een dergelijke situatie niet 

ondenkbeeldig. Defensie beschikt sinds 2010 over een 

nationale pot, de “Financiering nationale inzet krijgs-

macht”. De inzet wordt uit deze FNIK betaald, waardoor 

de financiën gelukkig geen overweging vormen om de 

operationele hulp van bijvoorbeeld de blushelikopters 

in te roepen. Maar op andere fronten is de financiering 

minder helder.’

Werkgroep	over	vergoedingen

Verhoeven pleit voor meer duidelijkheid aan de voor-

kant. ‘Idealiter weet je aan het begin waar je aan toe 

bent. Het kan niet zo zijn dat je een jaar na het indienen 

van een declaratie nog in het ongewisse bent of je de 

kosten gedeeltelijk, grotendeels of niet terugkrijgt. Op 

dit moment zien we vooral het andere uiterste. Gemeen-

ten en rijk die elkaar voor de rechter dagen over de fi-

nanciële nasleep van een tragische brand of stroomsto-

ring. Dat valt aan de burger niet uit te leggen.’

Verhoeven stelt dan ook voor om binnen het NGB een 

werkgroep op te richten, die zich buigt over het ver-

goedingenaspect na rampen. ‘Het idee is geboren op 

een symposium dat bij het uitkomen van het IOOV-rap-

port is georganiseerd. Mede namens Fred de Graaf 

(Apeldoorn) en Hetty Hafkamp (Bergen NH) nodigen 

wij anderen uit om de strekking van artikel 55 Wet vei-

ligheidsregio’s en het onderliggende Besluit Rijksbij-

dragen bijstand- en bestrijdingskosten verder te con-

cretiseren. Wat zijn de criteria op basis waarvan een 

vergoeding verstrekt kan worden, zowel in de acute als 

in de nafase? Wat zijn de financiële implicaties van in-

geschakelde expertise uit andere regio’s? Concreet wil-

len wij met het ministerie van Veiligheid en Justitie tot 

een aanscherping komen van het vergoedingenbeleid 

na rampen. Bij voorkeur trekken wij daarin ook op met 

het Veiligheidsberaad. Want het is in ieders belang dat 

de manier waarop er na rampen met de kosten wordt 

omgegaan transparanter wordt.’ <

Wouter Jong/NGB

1 De evaluatie is te downloaden via http://www.burgemeesters.nl/

evaluaties

‘Natuurbrandbestrijding is een specialis-

me dat niet wijdverspreid is in Nederland.’

Paul Verhoeven, 

burgemeester  

van Heeze-Leende
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Als NGB bestuur hebben we onlangs een prettig 

kennismakingsgesprek gehad met minister Don-

ner waarbij we gelijk maar even hebben gekeken  

welke onderwerpen er vanuit het Rijk voor ons 

burgemeesters op de agenda staan. Dat valt deze 

periode wel mee. Geen grote discussies over onze 

aanstellingswijze of veranderingen in onze taken 

en bevoegdheden. Wel is de minister, daartoe 

aangespoord door de Kamer, van plan om ons een  

sterkere rol te geven op het gebied van de bevor-

dering van de integriteit in het gemeentebestuur.

Wij hebben als kroonbenoemden een eigenstandi-

ge positie die zich bij uitstek zou lenen om integri-

teitsproblemen te signaleren en er adequaat op te 

reageren. Althans zo schrijft de minister in zijn 

brief van 19 april aan de Tweede Kamer over dit 

onderwerp. De praktijk laat echter zien dat hierop 

nogal wat af te dingen valt. De laatste jaren 

zijn nogal wat collega’s in de problemen gekomen 

die (vermeend) niet integer handelen van wethou-

ders of raadsleden aan de kaak stelden.

Bij evidente schendingen van de integriteit waar-

bij er ook sprake is van een strafbaar feit kan en 

moet een burgemeester optreden en dat zal door 

een ieder worden geaccepteerd.

Maar er zijn ook situaties die zich in een schemer-

gebied afpelen en waarvoor geen glasheldere 

norm geldt. Denk aan belangenverstrengeling of 

belangenbehartiging en clientelisme in kleinere 

gemeenschappen die door iedereen al jaren wordt 

gezien en geaccepteerd.

Bij een niet heldere norm en een ingesleten en ge-

accepteerde lokale cultuur is het voor een burge-

meester glad ijs om al te stevig in te grijpen bij 

zaken die hij niet integer acht. Uiteindelijk bepaalt 

de gemeenteraad namelijk wat wel en niet accep-

tabel is en loopt de burgemeester de kans aan het 

kortste eind te trekken en z’n biezen te moeten 

pakken.

Wie hiervan een recent voorbeeld wil zien kan de 

website van de gemeente Waterland raadplegen 

waarop verschillende brieven en raadsverslagen 

te lezen zijn over een (vermeende) integriteits-

kwestie die tot het opzeggen van het vertrouwen 

in onze collega Ed Jongmans heèft geleid. Van 

deze en enkele soortgelijke kwesties moeten we 

leren alvorens de burgemeester een nieuwe wet-

telijke taak te geven die verwachtingen schept die 

mogelijk niet zijn waar te maken.

Ik ben een groot voorstander van integer open-

baar bestuur en van het aanpakken van misstan-

den op dat gebied. Het is bij uitstek een taak van 

de boven en tussen de partijen staande burge-

meester om hierin het voortouw te nemen. 

Maar tegelijkertijd moeten we ons goed bewust 

zijn van het lokale krachtenveld waarin we opere-

ren en van de risico’s die dat met zich meebrengt.

Bij schending van helder vastgestelde normen zijn 

er geen problemen. Veelal zal aangifte doen bij 

het Openbaar Ministerie afdoende zijn. Maar in 

het schemergebied kan het makkelijk fout gaan. Is 

het raadslid of de wethouder hier over de schreef 

gegaan of is de opvatting van de burgemeester 

over dit gedrag misschien wat al te puriteins? 

Voorkomen moet worden dat de burgemeester en 

de raad in dit soort schemerkwesties tegenover 

elkaar komen te staan waarbij de verhoudingen 

gemakkelijk duurzaam verstoord kunnen raken. 

Daarom lijkt het mij geen slecht idee om de com-

missaris van de Koningin hier een rol te geven. 

Een andere mogelijkheid is om in het verband van 

de VNG een adviescommissie integriteit in te stel-

len aan wie een casus kan worden voorgelegd. 

Dat biedt voor zowel de raad als de burgemeester 

de mogelijkheid om op enige afstand tot een ge-

objectiveerd oordeel over een geschil te komen. 

Kortom; we krijgen er een belangrijke en eervolle 

taak bij. Maar de praktijk laat zien dat het in sche-

merkwesties uiteindelijk de raad is die bepaalt 

wat wel en wat niet integer is. Prachtig die eigen-

standige positie, maar in het schemergebied is 

een beroep op eigenstandigheid al snel onver-

standig! 

 Bernt Schneiders/voorzitter NGB   

Integriteit
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“Incas3 bouwt met sensortechnologienet-

werk wereldwijd in hoog tempo op”, 

“Stroomt kennis watertechnologie straks 

naar Rusland?”, “MG Electronics stilletjes naar de 

top in markt voor Solarboten”. Het zijn koppen uit 

Magazine Noord NL, het blad van het Samenwer-

kingsverband Noord-Nederland (SNN), die treffend 

illustreren hoe de traditionele economie van het 

noorden transformeert naar een kenniseconomie. 

Het noorden is niet meer het land van de boeren (in-

clusief gas- en olieboeren), waar het welvaartsni-

veau gemiddeld 15 procent achterliep op de rest van 

Nederland. Het is de plek waar de grootste windpar-

ken van het land staan, waar het wetenschappelijk 

onderzoek naar duurzame energie tot de wereldtop 

behoort, waar Google een “datahotel” heeft geves-

tigd, en waar Chinezen en Russen hun kinderen 

naartoe sturen om te studeren. Max van den Berg, 

Commissaris van de Koningin in de provincie Gronin-

gen en tot 1 juli voorzitter van het algemeen bestuur 

van het SNN: ‘De agri-business maakt de stap naar 

food-business en in plaats van door klassieke olie- 

en gasboeren kenmerkt het noorden zich steeds 

meer door het opwekken van duurzame energie, gas-

kennis, gashandel, juridische kennis op het gebied 

van energie en wetenschappelijk onderzoek naar 

duurzame energiebronnen. Met Energy Valley, dat 

zich uitstrekt over alle drie de noordelijke provincies 

en Noord-Holland, hebben we de pretentie dat we in 

massa en kennis op het gebied van energie ver voor-

lopen op de rest van Nederland. Bovendien doen we 

dat geïntegreerd en verankeren we ondertussen 

onze kennis in instituten en post-academische stu-

dies. We zijn zelfs bezig met het creëren van een e-

academy. Als je in Nederland iets met energie wil 

gaan doen, dan wordt Groningen de plek om te gaan 

studeren – zowel op mbo-, hbo- als universitair ni-

veau. Of je nu de handel in wilt, de techniek, de juri-

dische kant of de richting van duurzame energie.’ 

Brede	lobby

Behalve op het gebied van energie werken overhe-

den, kennisinstellingen en bedrijfsleven in het noor-

den samen in nog vier zogeheten economische clus-

ters: watertechnologie, sensortechnologie, agri-busi-

ness en healthy aging. Over deze samenwerking in 

de noordelijke provincies schetst de Groningse CdK 

een beeld van co-productie tussen en gezamenlijke 

lobby van overheden, bedrijven en kennisinstellin-

gen, waar volgens hem menige regio in Nederland 

nog wat van kan opsteken. Over drie weken bijvoor-

beeld, vertelt hij, reist hij met vertegenwoordigers 

van de vijf economische clusters, afkomstig uit het 

bedrijfsleven, provincies, gemeenten en kennisin-

stellingen naar Brussel om het noorden te presente-

ren. Voormalig diplomaat en oud-minister van Bui-

tenlandse Zaken, Ben Bot, is hun adviseur. ‘Gisteren 

zaten de colleges van GS van de drie provincies en 

de colleges van B&W van de vier grote noordelijke 

steden (Groningen, Leeuwarden, Emmen en Assen) 

de hele middag bij de noordelijke Kamerleden om 

alle dossiers door te nemen.’ Een dergelijke brede 

lobby richting Brussel en Den Haag, is in het noor-

den iets van de laatste twee jaar. De concrete winst 

daarvan, zegt Van den Berg, ‘is op de eerste plaats 

het gevoel bij iedereen dat we daar samen zijn. Dat 

is goud waard. Door gezamenlijk te opereren ver-

sterk je nu eenmaal ook het gezamenlijke gevoel. Te-

gelijkertijd levert het op dat Kamerleden noteren dat 

we niet tegen elkaar knokken, maar zij aan zij staan. 

Dat vinden ze heel wat. En ten derde zorgt de sa-

‘Samenwerking	noorden	loopt		ver	vooruit	op	rest	Nederland’
De	samenwerking	tussen	gemeenten,	provincies,	bedrijven	en	kennisinstellingen	in	het	noorden	

loopt	door	de	bank	genomen	“ver	vooruit”	op	de	rest	van	Nederland,	zegt	CdK	Max	van	den	Berg	van	

Groningen.	“Ook	qua	bestuurskracht.”	Door	die	krachtige	samenwerking	ontwikkelt	de	kenniseconomie	

zich	daar	voortvarend.	Het	is	dan	ook	de	hoogste	tijd,	vindt	hij,	dat	het	noorden	door	het	kabinet	en	de	

Kamer	even	serieus	wordt	genomen	als	Mainport,	Brainport	en	Greenport.

CdK Max van den Berg over het bouwen van een “splendid coalition”

‘Het gevoel bij iedereen dat we daar 

samen zijn. Dat is goud waard.’
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menwerking voor een duidelijke focus. Als we het 

hier over een paar dingen eens zijn, dan kunnen Ka-

merleden daar ook wat mee. Wij vragen ook niet pri-

mair om meer geld sec. We lobbyen voor bepaalde 

prioriteiten, een bepaalde aanpak. Door dat samen 

te doen, is er bij ambtenaren en politici in Den Haag 

ook eerder het idee dat dat wat gaat opleveren, dat 

ze echt wat aan ons hebben.’

Dat brengt hem op een ander punt dat niet zelden 

door bestuurders en ambtenaren vergeten wordt. 

‘Het verhaal dat je als regio richting Den Haag en 

Brussel uitdraagt moet aansluiten bij hun verhaal. 

Als regio moet je je bijdrage leveren aan het nationa-

le en Europese belang. Vanuit die optiek moet je je 

eigen verhaal dus ook goed brengen. Het gaat erom 

dat je zelf altijd de verbinding zoekt. Dat leer je in 

Europa trouwens veel beter dan in Nederland. Als je 

geen verbinding hebt, heb je sowieso onvoldoende 

steun om wat dan ook te realiseren. En als je de ver-

binding zoekt blijkt dat er erg veel mogelijk is.’ Op 

een dergelijk intensieve manier met elkaar optrek-

ken, meent Van den Berg, werkt echter alleen als er 

onderling veel vertrouwen is. ‘Als je van elkaar weet 

dat je elkaar helpt bij dossiers, dat je elkaar dingen 

‘Samenwerking	noorden	loopt		ver	vooruit	op	rest	Nederland’

‘Het verhaal dat je als regio richting Den 

Haag en Brussel uitdraagt moet aanslui-

ten bij hun verhaal.’

Commissaris van de Koningin in Groningen, Max van den Berg
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gunt.’ Een dergelijke relatie tussen bestuurders is 

overigens per definitie broos, waarschuwt hij. Con-

currentie zit nu eenmaal diep in het DNA van politici. 

‘Een cultuur van geven en nemen binnen zo’n samen-

werkingsverband moet elke keer weer bevochten 

worden. Dat vraagt aandacht en liefde van mijn kant.’ 

Die verbinding zoekt hij als CdK nadrukkelijk ook met 

bestuurders van regio’s in Duitsland waarmee Gronin-

gen zich van oudsher cultureel verbonden voelt. ‘Ik 

schrijf geregeld samen met David McAllister, de mi-

nister-president van Niedersachsen, een brief aan de 

eurocommissaris waarin we bepaalde dingen voor de 

hele regio vragen. Ik trek ook gezamenlijk op met de 

burgemeesters van Bremen en Hamburg als dat zin-

vol is. In Den Haag of Berlijn vragen ze zich dan wel-

eens af of dat wel de bedoeling is, maar wij voelen 

ons daar wel bij. Uiteindelijk vinden ze het op rijks-

niveau ook prima natuurlijk, omdat ze merken dat het 

banen oplevert.’

Discipline

Ook met de bestuurskracht zit het erg goed in het 

noorden, vindt hij. ‘We doen alles heel gefocust. Ie-

dereen weet goed waar de maaltijden worden ge-

kookt. Als het over het cluster energie gaat is dat 

Energy Valley en als het over water gaat is dat de Wa-

teralliantie. Wat daar besloten wordt, moet niet ook 

nog eens door provinciale en gemeentelijke bestuur-

ders worden gedaan. Wie wat te melden heeft, moet 

op het juiste moment zijn stem in de besluitvormen-

‘Iedereen weet goed waar de maaltijden 

worden gekookt.’
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de gremia laten horen. Ja, ik denk dat we inmiddels 

zover zijn dat iedereen die discipline heeft. Wat daar-

bij helpt is een zekere nuchterheid en de ervaring dat 

zoals we het georganiseerd hebben effectief is. Door 

de bank genomen lopen we daarmee, denk ik, ver 

vooruit op de rest van Nederland.’ Tegelijkertijd, zegt 

hij, moeten partijen niet teveel hechten aan formali-

teiten en juridische structuren. ‘Als een kleinere ge-

meente of een boerenorganisatie bijvoorbeeld, die 

geen deel uitmaakt van een besluitvormend regionaal 

gremium, waar wel iets wordt besloten dat hen raakt, 

dan aarzel ik geen seconde om ze er vroegtijdig bij te 

betrekken. Natuurlijk hebben wij ook last van inge-

sleten automatismen en gaat dat weleens fout, maar 

we proberen dat dan altijd te corrigeren.’ Met plezier 

gooit hij er een “oude sociologische wet” uit, “die ik 

van harte aanbeveel”: ‘Naarmate de samenwerking 

minder dwangmatig is en je je minder druk maakt 

over de formele bestuursstructuur, lukt er materieel 

meer’.

Trots

Dat de samenwerking in het noorden zo goed van de 

grond is gekomen, heeft volgens hem ook historische 

en demografische redenen. ‘In het noorden woont 10 

procent van de Nederlandse bevolking op een kwart 

van het grondgebied. Die lage bevolkingsdichtheid 

plus de economische achterstand die we van oudsher 

op de rest van het land hadden, hebben ons gedwon-

gen tot samenwerking. Als het dan lukt wat je be-

oogt, ontstaat er trots en krijg je er samen lol in om 

te laten zien waartoe je met zijn allen in staat bent. 

Maar je moet ook weer niet te romantisch doen over 

die samenwerking. Samenwerken en kennis delen ge-

beurt alleen als de betrokken partijen elkaar echt 

nodig hebben, als ze weten dat het nieuwe ding er 

niet komt als ze elkaar de bal niet toespelen. De 

winst van het elkaar nu vaak beter kennen in vergelij-

king tot vroeger is dat er minder kansen gemist wor-

den. Doordat de samenwerking ook meer gerelateerd 

is aan de werkelijke belangen, kennis en relaties, is 

het kunstmatige en daarmee het in-effectieve ervan 

af.’ Die professionele houding leidt er de laatste 

jaren ook toe dat bedrijven en kennisinstellingen uit 

het noorden “slimme coalities” aangaan buiten hun 

regio. ‘Bijvoorbeeld met Wageningen en de TU Twen-

te rondom food en op het gebied van high tech met 

Eindhoven. We kiezen dus zeker niet voor de splendid 

isolation, maar voor de splendid coalition. Een sterk 

noorden betekent verbindingen zoeken tot en met 

Vorpommern, Mecklenburg, Polen en Aberdeen, 

Brainport en Mainport. Maar altijd vanuit onze eigen 

kracht. Vroeger was het noorden een filiaal van eco-

nomisch sterke gebieden. Als het daar tegen zat viel 

onze economie om. Dat moeten we voorkomen.’

Energyport

Van den Berg mag dan behoorlijk tevreden zijn over 

hoe de noordelijke economie zich ontwikkelt. Er zijn 

natuurlijk altijd dingen die beter mogen. ‘Ik zou wil-

len dat er nog wat makkelijker over het noorden 

wordt gesproken in plaats van over Friesland, Gronin-

gen en Drenthe. Ook mogen gemeenten en provincies 

in royalere termijnen denken bij het gunnen en afre-

kenen op winst en verlies. Op rijksniveau zou ik wen-

sen dat dit kabinet wat evenwichtiger naar de belang-

rijke economische regio’s in ons land kijkt en wat 

minder focust op de randstad en het zuiden.’ Met 

dertig miljard euro aan investeringen en participatie 

van ruim 400 bedrijven, is Energy Valley een belang-

rijke economische motor van het noorden en van Ne-

derland. Van den Berg – ook voorzitter van Energy 

Valley – is hoopvol, zegt hij, ‘dat Energy Valley dit 

jaar van minister Schultz dezelfde status krijgt als 

Mainport, Brainport en Greenport. Energyport moet 

er echt komen.’ Maar minstens zo belangrijk, zegt hij, 

is dat dit kabinet niet bezuinigt op de cultuursubsi-

dies voor het noorden. ‘Noord-Nederland ontvangt 

slechts 3,5 procent van de rijksmiddelen. Daarmee 

houden we zeventien culturele organisaties uit de ba-

sisinfrastructuur in de lucht, waaronder toptheater en 

een toporkest. Gelukkig hebben de ondernemers hier 

aan het kabinet laten weten dat bezuinigen op die re-

latief kleine bijdrage grote consequenties heeft voor 

het cultureel klimaat hier en daarmee voor de vesti-

gingssfeer. Je kunt rustig stellen dat als de bezuini-

gingen op cultuur doorgaan en daarmee een belang-

rijk deel van het cement van onze noordelijke samen-

leving wegvalt het heel moeilijk wordt om de brede 

samenwerking op economisch gebied die we hier tot 

stand hebben gebracht overeind te houden.’ <

Peter van Noppen

‘Samenwerken en kennis delen gebeurt 

alleen als de betrokken partijen elkaar 

echt nodig hebben.’
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A l op de lagere school start bij Jos Wienen de 

fascinatie voor Willem van Oranje. ‘Als jochie 

was ik dol op lezen en ik herinner me dat ik 

in boeken kennismaakte met Willem van Oranje. Zo 

kreeg ik van mijn oma een boek uit 1933, waarna 

Willem van Oranje al snel mijn grote kinderheld 

werd. Dat werd versterkt doordat je op tal van plek-

ken links naar de Vader des Vaderlands ziet. Denk 

aan de straatnamen: er zijn vele pleinen en straten 

met verwijzingen naar het leven van Willem van 

Oranje. En op vakantie met mijn ouders in Dillenburg 

kwam ik de Duitse achtergrond tegen’, licht Wienen 

zijn eerste bewondering voor Willem van Oranje toe. 

‘Ik ga elk jaar met mijn zoon een weekje op vakantie 

in allerlei Europese landen en vaak komen we dan 

Willem van Oranje weer tegen. De andere gezinsle-

den verzuchten wel eens “daar heb je papa weer”, 

als die zonodig een kop koffie moet drinken bij een 

Café Au Prince d’Orange.’

Geloof

Later raakt Jos Wienen steeds meer geboeid door 

zijn “Kinderheld”. ‘Je ziet de schilderijen met Willem 

van Oranje erop en je leest de mooie verhalen erom-

heen. Ik kocht zelf ook meer en meer boeken en 

begon het bestuderen van Willem van Oranje en zijn 

tijd steeds leuker te vinden. En als je iets leuk vindt, 

dan breidt het zich steeds verder uit. Je ontdekt dan 

ook dat er op veel plekken aanknopingspunten naar 

Willem van Oranje zijn. In Nederland bijvoorbeeld 

zijn er de standbeelden in Den Haag en het grafmo-

nument van de familie in Breda; en in het buitenland 

heb je Orange, de Franche Comté en Nassau natuur-

lijk. Als je weet waar Willem van Oranje allemaal be-

zittingen had, dan voert je dat door heel wat landen. 

Mijn tweede passie is geschiedenis. Ik vind het dan 

ook extra interessant om de verbindingen van de 

Oranjes met andere families te bestuderen en na te 

gaan welke rollen die hebben gespeeld in de ontwik-

keling van Europa. Via Oranje lopen er zo veel lijnen 

naar kunst, renaissance, reformatie, opkomende mo-

derne staten en de rol van de adel, het ontstaan van 

Nederland als zelfstandig land, politieke theorieën. 

Het is als het ware een venster naar de boeiende 

zestiende eeuw in Europa.’

Aanvankelijk was het vooral de persoon van Willem 

van Oranje waar Wienen zich voor interesseerde, 

maar later kreeg hij meer en meer belangstelling 

voor zijn denkbeelden. ‘Willem van Oranje heeft een 

Het	Burgemeestersblad	brengt	een	serie	over	hobby’s	van	burgemeesters.	In	het	vorige	nummer	

stond	een	portret	van	Bert	Blase,	die	naast	burgemeester	van	Alblasserdam	ook	schrijver	is.	Nu	staat	

Jos	Wienen,	de	burgemeester	van	Katwijk,	centraal.	Een	drukke	burgemeester	met	diverse	neven-

functies,	waaronder	secretaris	van	het	Nederlands	Genootschap	van	Burgemeesters.	Maar	hij	heeft	

nog	tijd	voor	hobby’s:	paardrijden,	prediken	en	alles	wat	met	Willem	van	Oranje	te	maken	heeft.	Het	

Burgemeestersblad	koos	ervoor	om	te	kijken	waar	de	passie	van	Jos	Wienen	voor	Willem	van	Oranje	

vandaan	komt.

‘Het is als het ware een venster naar de 

boeiende zestiende eeuw in Europa.’

Jos Wienen, burge-

meester van Katwijk

Bewondering		voor	Willem	van	Oranje
Serie over hobby’s van burgemeesters (deel 2)



burgemeestersblad    61		2011 13

boeiend leven gehad. Na een idyllische jeugd kreeg 

hij op elfjarige leeftijd een grote erfenis, die hem op-

eens tot een van de rijkste edelen van Europa maakt. 

Hij verwierf ook de titel Prins. Hij moest van protes-

tant katholiek worden en dat plaatst hem meteen in 

het centrum van de politiek-religieuze ontwikkelin-

gen in zijn tijd’, zegt Wienen. ‘De prins maakte daar-

bij de keuze voor zijn diepe overtuiging dat een vorst 

niet het geloof van zijn onderdanen mag bepalen. Je 

geloof is iets van jezelf. En het geweten van anderen 

moet je respecteren. Dat standpunt was niet hele-

maal uniek, maar voor iemand in zijn positie wel zeer 

ongebruikelijk en niemand heeft zo consequent dat 

standpunt verdedigd en waargemaakt in de prakti-

sche politiek. Maar daarmee legde de Prins van Oran-

je destijds alle fortuin dat hem ten deel was gevallen 

in de waagschaal. Het leek krankzinnig om de wa-

pens op te nemen tegen de machtigste vorst van zijn 

tijd, maar hij deed het en hield vol en werd zo tegen 

wil en dank de stichter van ons land. Het respect 

voor het geweten van anderen is iets dat ik ook voor 

onze tijd heel actueel en wezenlijk vind.’

Willem	de	Zwijgerlaan

Het huis van het gezin Wienen ligt aan de Willem de 

Zwijgerlaan in Katwijk. Hoe kan het anders?, zou je 

zeggen, maar dat ligt toch anders. ‘Toen ik na mijn 

wethouderschap in Ridderkerk in 2001 burgemeester 

van Katwijk werd, namen we onze intrek in de ambts-

woning, waarvan het adres toen nog aan de Nieuwe 

Duinweg was. Ik zag echter algauw dat het veel logi-

scher was om de woning aan de Willem de Zwijger-

laan te adresseren. Het huis ligt feitelijk aan het 

begin van de Willem de Zwijgerlaan, maar kennelijk 

vond men vroeger de Nieuwe Duinweg meer uitstra-

ling geven aan de burgemeesterswoning. Ik wilde er 

geen gedoe over en bovendien bestond het adres 

Willem de Zwijgerlaan 1 al. Maar dat was een kerk 

die het adres niet als postadres gebruikte. Ze vonden 

‘Je geloof is iets van  

jezelf. En het geweten  

van anderen moet je  

respecteren.’
Het standbeeld van Willem van Oranje op Het Plein voor het gebouw van de Tweede Kamer.

Bewondering		voor	Willem	van	Oranje
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het geen enkel probleem om er 1A van te maken en 

toen is de procedure tot adreswijziging van de ambts-

woning in gang gezet.’

De	Slegte

In de burgemeesterswoning wordt pas duidelijk hoe 

gegrepen Jos Wienen is door Willem van Oranje. In de 

woonkamer hangt op een prominente plek een schil-

derij van Oranje uit de 17e eeuw en de hobbykamer 

puilt uit. De vier wanden zijn van grond tot plafond 

voorzien van boekenkasten. Los van een verzameling 

historische atlassen – ‘dat vind ik ook altijd interes-

sant’ – staan er vooral historische boeken die facet-

ten uit het leven van Willem van Oranje belichten. ‘Ik 

verzamel alles rond Willem van Oranje: van munten 

tot luciferdoosjes met zijn beeltenis erop; van ser-

viesgoed tot gravures met zijn portret. De nadruk ligt 

evenwel op boeken. Ik denk dat ik bijna alles heb, 

dat is gepubliceerd. Toch kan ik het niet laten om al-

tijd even een kijkje te nemen in een antiquariaat. Zo 

heb ik een serie boeken met brieven van Willem van 

Oranje, inclusief een supplement. Ik wist dat er nog 

een tweede aanvulling moest zijn, maar ik kon die 

nergens vinden. Op een dag was ik bij De Slegte en 

zag ik een boek zonder rug. Ik trok het uit de schap-

pen en wilde het direct al weer terugzetten, omdat ik 

dacht dat het om het supplement ging dat ik al had. 

Groot was mijn opwinding toen ik zag dat dit het 

boekje was waar ik al 25 jaar naar zocht. Op een vei-

lig had ik er zo € 250 voor willen bieden, maar nu 

kocht ik het voor  € 6,50’, aldus de gelukkige Jos 

Wienen. <

Ruud van Bennekom/NGB

‘Groot was mijn opwinding toen ik zag dat 

dit het boekje was, waar ik al 25 jaar naar 

zocht.’

advertentie

“Bij welk besluit 
hebben onze 
inwoners het 
meeste belang?”

Raadsledennieuws.
Direct Alles Duidelijk voor mijn gemeente.
Als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen die spelen binnen 
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Op Rijksniveau valt de burgemeester nu binnen 

de portefeuilles van twee ministers. Voor het 

brede terrein van de openbare orde en veilig-

heid is de minister van V&J verantwoordelijk, terwijl de 

minister van BZK over (o.a.) de kwaliteit van het binnen-

lands bestuur gaat. De scheiding kan voor de burge-

meester lastig of zelfs problematisch zijn. De komst ter 

plaatse van minister Opstelten en niet minister Donner 

na crises is na Moerdijk en Alphen aan den Rijn een be-

kend beeld. Het is wennen wanneer niet de minister die 

over de aanstelling en ontslag van de burgemeester – 

en over de autonomie van het lokaal bestuur – gaat een 

oordeel geeft over het optreden van de burgemeester, 

maar de vakminister voor veiligheid en justitie.

Krachtige	taal

Een van de eerste lokale incidenten waar minister 

Opstelten mee te maken kreeg, waren hernieuwde 

ongeregeldheden in de Goudse wijk Oosterwei. De 

minister liet zich ter plaatse door de autoriteiten en 

de bewoners informeren. Opmerkelijk en nieuw voor 

de burgemeesters was de toon en inhoud van Op-

steltens Kamerbrief over de ongeregeldheden: 

‘De burgemeester en de lokale partners hebben een 

breed palet aan bevoegdheden tot hun beschikking. 

Ruim voldoende om de problemen aan te pakken. 

Het gaat erom deze bevoegdheden goed te gebrui-

ken. Die boodschap is duidelijk overgekomen. De 

burgemeester geeft aan dat hij al het beschikbare in-

strumentarium wil inzetten en dat ook doet. Naast 

bevoegdheden komt het ook aan op duidelijkheid. 

Zowel naar daders als naar slachtoffers. . . . De bur-

gemeester is zich hier van bewust. Om de aanpak 

beter te stroomlijnen en bureaucratische obstakels 

uit de weg te ruimen, heb ik de burgemeester gead-

viseerd om één functionaris verantwoordelijk te 

maken. . . . De burgemeester heeft aangegeven dat 

zo’n functionaris wordt aangesteld’, zo luidt de brief.

 

Verwarrend

Voor de Kamerleden is het ook nog wennen. Met re-

gelmaat richten de parlementariërs hun vragen aan 

de verkeerde bewindspersoon. Zo wilde Hero Brink-

man (PVV) na de ongeregeldheden in Gouda de mi-

nister van BZK naar de Kamer roepen voor een 

spoeddebat. En recentelijk nog stelde Ahmed Mar-

couch (PvdA) schriftelijke vragen aan minister Op-

stelten van V&J na de vernielingen aan het huis van 

burgemeester Jaap Kroon van Urk. Opstelten beant-

woordde de vragen wel, maar inhoudelijk ligt de pro-

blematiek van agressie tegen de politieke ambtsdra-

gers op het bordje van minister Donner.

De tijd zal het leren. Ongetwijfeld zal er een IOOV-

rapport komen onder verantwoordelijkheid van de 

minister van V&J, waar je vanuit BZK-perspectief toch 

heel anders naar zou kunnen kijken. < 

Ruud van Bennekom/NGB

Twee	heren	dienen
Het	ministerie	van	Veiligheid	en	Justitie	(V&J)	bestaat	deze	zomer	250	dagen.	Waar	rond	de	Kabinets-

formatie	er	nog	wel	veel	aandacht	was	voor	de	nationalisering	van	de	politie,	daar	was	er	weinig	te	

doen	over	de	overdracht	van	het	onderdeel	Veiligheid	van	het	ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	

en	Koninkrijksrelaties	naar	het	nieuwe	departement	van	V&J.	Opvallend	genoeg	werd	de	bestuurder	

Opstelten	de	baas	op	het	nieuwe	ministerie	en	kwam	BZK	onder	politieke	leiding	van	jurist	Donner.	Wat	

hebben	de	burgemeesters	gemerkt	van	deze	overgang?

Burgemeester valt nu onder twee ministers

De ministers Donner en Opstelten tijdens het debat over de regeringsverklaring in 

oktober 2010.
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Nog geen tweeënhalf jaar geleden bracht het 

Burgemeestersblad nr. 49 een artikel over 

bloggende burgemeesters onder de titel 

“Wie blogt die blijft”. Inmiddels zijn veel burgemees-

ters overgestapt op twitter, beginnen bewoners een 

online platform en gaan gemeenten met Yammer aan 

de slag. Er gebeurt zogezegd van alles op het inter-

net. Het nut en de noodzaak van sociale media in het 

algemeen en twitter in het bijzonder zijn in twee 

hoofdstromen te verdelen: als middel om met de bui-

tenwereld te communiceren (van binnen naar buiten) 

en als instrument om de buitenwereld naar binnen te 

halen.

Van	binnen	naar	buiten

Inmiddels is ongeveer een kwart van de burgemees-

ters aan het twitteren. Op zijn website houdt het 

NGB de lijst bij. Burgemeesters die twitteren, geven 

aan dat zij dit vooral doen om op een andere manier 

met burgers in gesprek te komen. Het versterkt de 

banden met de doelgroep en de buitenwereld krijgt 

een beter beeld van wat een burgemeester zoal doet 

en wat hem of haar beweegt. 

Maar net als voor het schrijven van een wekelijkse 

weblog op de gemeentepagina geldt: bezint eer ge 

begint. Het moet je immers liggen om laagdrempelig 

contact te hebben met iedereen die je ‘volgt’. Boven-

dien is het een hele kunst om de dagelijkse bezighe-

den in 140 karakters weer te geven. Voor startende 

burgemeesters verwijzen we naar een handreiking 

die is geschreven door Paulus Veltman, een bekende 

spreker op symposia en congressen. De handreiking 

“Aan de slag met twitter” staat online op 

www.burgemeesters.nl/twitter.

Van	buiten	naar	binnen

Het is een misverstand dat een twitteraccount nodig 

is om twitterberichten (tweets) te kunnen lezen. Ook 

zonder twitteraccount kunnen via de website (van 

onder meer Google) twitterberichten van anderen 

live worden meegelezen. Via Google Realtime1 kunt 

u zoektermen invullen over een uitslaande brand of 

een dossier dat tot ophef in de gemeente leidt. Is er 

bijvoorbeeld een GRIP3 situatie rond een brand in 

Eerbeek, dan is het voldoende om de termen 

“brand” en “eerbeek” in te tikken. De berichten, fo-

to’s en filmpjes over de brand lopen dan ogenblikke-

lijk over het scherm. Zeker tijdens crises is deze 

nieuwsstroom van Google Realtime van onschatbare 

waarde. Het is soms een “digitaal kippenhok”, maar 

in de meeste gevallen bieden de berichten een 

goede weergave van de publieke opinie en de per-

cepties onder de bevolking. Het is direct duidelijk of 

de communicatie helder overkomt, of er misverstan-

den ontstaan, welke geruchten de boventoon voeren 

en wie de smaakmakers in de opinievorming zijn. 

Het is daarmee een uitstekend hulpje om ervoor te 

zorgen dat de eigen communicatie goed aansluit bij 

het beeld dat de buitenwereld van een crisis heeft. 

Voor meer tips en suggesties voor het gebruik van 

twitter bij crises heeft het Nationaal CrisisCentrum 

de handleiding “Praktische tips voor het gebruik van 

twitter tijdens crises” uitgebracht. 

Deze handreiking is ook te downloaden via  

www.burgemeesters.nl/twitter. <

1 http://www.google.nl/realtime

Tijdens	de	Lochemconferenties	werd	aandacht	besteed	aan	de	opkomst	van	sociale	media.	De	menin-

gen	over	nut	en	noodzaak	van	sociale	media	waren	sterk	verdeeld.	Van	ware	believers	tot	burgemees-

ters	die	niet	mee	wilden	in	de	zoveelste	hype.	Het	Burgemeestersblad	geeft	een	stand	van	zaken.

Sociale	media.	Hype	of	hulpje?
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Ik kom nog even terug op het congres Voorbeeldig Be-

stuur van 14 april jl. in Driebergen. Dat lijkt een herha-

ling van mijn vorige column. Maar ik heb aan het con-

gres het beeld overgehouden dat in de herhaling ook 

de kracht zit.

Er waren veel bestuurders. Het onderwerp leeft. De 

sprekers hadden aansprekende verhalen en hun pre-

sentaties getuigden van betrokkenheid. Maar het con-

gres was vooral een succes omdat de deelnemers zo 

nadrukkelijk aanwezig waren. Dat zag je, dat voelde je, 

dat hoorde je.

Geen bestuurders die slechts een dagje uit hun prak-

tijk gestapt waren om even stil te staan bij integriteit, 

maar juist deelnemers die met karrenvrachten hun 

praktijk het congres inkruiden. Dat was precies de be-

doeling, met dank aan iedereen die dit mogelijk maak-

te. Dus het congres is niet meer dan een tussenstand, 

want we moeten gewoon door. Eigenlijk zijn we nooit 

klaar. Integriteit is een deel van ons dagelijks functio-

neren. Een integriteitprobleem kan je iedere dag over-

komen.

Dus durf ik het aan om het onderwerp nog eens aan te 

roeren. Staccato hierna een lijstje van dingen die we 

zullen doen om de vaart erin te houden:

We profiteren graag van alle aanbiedingen om nog 

meer casuïstiek te verzamelen. De handreiking die op 

het congres ten doop werd gehouden werkt het beste 

als die steeds actueel wordt gehouden. Nieuwe casuïs-

tiek helpt dan.

De minister zei het al in zijn speech: hij wil graag 

samen met de Beroepsverenigingen en met de koe-

pels, VNG, IPO en Unie van Waterschappen extra on-

dersteuning organiseren voor politieke ambtsdragers 

wanneer ze aanlopen tegen vraagstukken op integri-

teitgebied. Hoe precies, moeten we nader bezien. Te 

denken valt aan een ‘adres’ waar expertise aanwezig 

is. Mogelijk ervaren (oud)bestuurders met goede on-

dersteuning die kennis verzamelen en aanspreekbaar 

zijn voor onafhankelijk advies. Stevig qua inhoud, 

maar licht van vorm. 

Nog een belangrijk punt: BZK zet erop in om in de wet 

te verankeren dat burgemeesters en commissarissen 

een bijzondere verantwoordelijkheid hebben als het 

om integriteitkwesties gaat. Op het moment dat men 

dan moet handelen, is er een wettelijke basis.

Maar het belangrijkste is dat bestuurders zelf de inte-

griteit actief bewaken. Het is geen zwart-wit onder-

werp. Daarom zijn reflectie en transparantie zo belang-

rijk. Soms zijn zelfs meerdere antwoorden mogelijk op 

de vraag wat wel en niet kan, mits iemand dat verant-

woordt.

Wordt vervolgd. Met dank voor uw inbreng, want het 

was mooi dat er zo veel burgemeesters waren.

Gert-Jan Buitendijk

Integriteit moet je (blijven) doen

DGBK

Gert-Jan Buitendijk

Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties
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A leid Wolfsen stemde onlangs in met het ver-

zoek van OM en politie om de bestuurlijke aan-

pak van georganiseerde misdaad meer onder 

de aandacht van de gemeenten te brengen. Die be-

stuurlijke aanpak is er vooral op gericht om te voorko-

men dat de onderwereld een positie heeft in de boven-

wereld. ‘Gemeenten hebben in bepaalde situaties de 

beschikking over een palet aan effectieve instrumen-

ten om te voorkomen dat criminelen gebruikmaken 

van gemeentelijke vergunningen, subsidies en aanbe-

stedingen. Met name de Wet BIBOB is hiervoor ge-

schikt. Maar ook goed toezicht en het effectief hand-

haven van bijvoorbeeld bestemmingsplannen draagt 

hieraan bij. En met het sluiten van bedrijfspanden van 

criminelen zorgen gemeenten dat een crimineel zijn in-

komstenbron wordt afgepakt. Daarmee helpen ze fei-

telijk voorkomen dat misdaad loont.’

Beste	instrumentarium

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat een deel van de 

gemeenten niet bijdraagt aan het bestrijden van de geor-

ganiseerde misdaad omdat ze vindt dat het een exclu-

sieve taak is voor politie en OM. ‘Dat is niet juist’, stelt 

Frederik Jansen, manager van het politieprogramma Fi-

nancieel Economische Criminaliteit (FinEC). ‘Geen enkele 

organisatie kan alleen de misdaad bestrijden. We zijn 

veel effectiever wanneer we dat in netwerkverband 

doen. Repressie alleen is niet de oplossing. We moeten 

met alle partners samen bepalen hoe we een misdaad-

bende of een bepaalde vorm van criminaliteit kunnen 

aanpakken. Vervolgens kunnen we nagaan welke part-

ner het beste instrumentarium tot zijn beschikking heeft 

om het probleem aan te pakken’. 

In verschillende politieregio’s zijn vanuit FinEC bestuurs-

kundigen aangesteld om de bestuurlijke aanpak te ver-

sterken, zowel intern politiek als richting gemeenten. En 

dat werkt. De gemeente Utrecht heeft onlangs – op ad-

vies van de bestuurskundige van de politie Utrecht – op 

basis van artikel 13b van de Opiumwet een woning ge-

sloten omdat deze een centrale rol vervulde in de geor-

ganiseerde hennepteelt. En de bestuurskundige bij de 

politie Kennemerland behaalde succes bij de aanpak van 

een growshop die in hennepstekken handelde. 

Growshops vormen de spil in de georganiseerde hen-

nepteelt. Inmiddels is de growshop op last van de burge-

meester gesloten. De eigenaren zijn zowel strafrechtelijk 

als bestuursrechtelijk aangepakt. Een mooi voorbeeld 

van een geïntegreerde aanpak. 

Slachtoffers	compenseren

Yvonne van der Meer, manager van het ketenprogramma 

Afpakken, is het daar volledig mee eens. ‘Het Program-

ma Afpakken is een intensivering van wat we eigenlijk al 

doen. We willen echter nog meer, slimmer en effectiever 

vermogen afpakken van criminelen. Daarom werken OM, 

Bijzondere Opsporingsdiensten, politie, Koninklijke Ma-

rechaussee en CJIB zeer nauw samen. Maar ook ge-

meenten zijn een belangrijke partner om ervoor te zor-

gen dat misdaad niet loont. Criminele organisaties met 

veel geld verwerven uiteindelijk een plaats in de boven-

wereld, ondermijnen het vertrouwen in ons financieel-

economisch stelsel en financieren met misdaadgeld 

weer andere criminaliteitsvormen. Dit willen en kunnen 

we samen voorkomen en bestrijden. Het maakt niet uit 

wie het geld, goederen of inkomstenbronnen afpakt, áls 

het maar wordt afgepakt. Daarom kijken we niet alleen 

naar het strafrecht, maar ook naar het bestuursrecht (in-

clusief fiscale maatregelen) en het civiele recht. Een be-

stuurlijke maatregel kan in bepaalde gevallen effectiever 

zijn dan het strafrecht. Want door het sluiten van bijvoor-

beeld een seksclub of hotel kan de gemeente de inkom-

stenbron van een criminele organisatie “afpakken”, de 

wijk veiliger maken en daarnaast verwevenheid tussen 

onder- en bovenwereld voorkomen. In andere situaties 

kan een probleem beter aangepakt worden met een fis-

cale maatregel, binnen het civielrecht of met een combi-

Uit	het	onderzoek	“Nulmeting	bestuurlijke	aanpak”	dat	minister	Opstelten	onlangs	naar	de	Kamer	

stuurde,	blijkt	dat	bijna	de	helft	van	de	gemeenten	geen	beleid	voert	om	georganiseerde	misdaad	te	

voorkomen	of	te	bestrijden.	‘Het	goede	nieuws	is	natuurlijk	dat	de	helft	van	de	gemeenten	wél	bij-

draagt	aan	de	bestrijding	van	criminaliteit,	door	bijvoorbeeld	de	Wet	BIBOB	toe	te	passen	of	door	voor-

schriften	goed	te	handhaven.	Dit	moet	gemeengoed	worden	binnen	alle	Nederlandse	gemeenten.’	Dat	

zegt	Aleid	Wolfsen,	burgemeester	van	Utrecht.	

Aleid	Wolfsen:	‘Feitelijk		voorkomen	dat	misdaad	loont.’
Samen de georganiseerde misdaad bestrijden
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natie van maatregelen. Met het geld dat in de strafrecht-

keten wordt afgepakt, compenseren we eerst de slacht-

offers, wat overblijft vloeit in de staatskas.’

Van	wijk	tot	wereld

Crimineel vermogen afpakken is een effectieve manier 

om misdaad te bestrijden. Vrijwel alle vormen van cri-

minaliteit worden gepleegd vanuit een financieel mo-

tief. Een crimineel wordt dan ook het hardst getroffen 

als de overheid zijn portemonnee en spullen afpakt. 

Een paar maandjes ‘brommen’ wordt ingecalculeerd als 

beroepsrisico, maar het afpakken van geld en goederen 

doet pas echt pijn. Jansen: ‘We willen feitelijk met het 

afpakken van crimineel vermogen de situatie van de cri-

mineel weer terugbrengen naar de situatie van voordat 

hij met zijn misdrijven begon. Van wijk tot wereld willen 

we de criminaliteit bestrijden. Van de patsers in de wij-

ken tot en met de witteboordencriminaliteit van inter-

nationale ondernemers. Als je iemand zijn crimineel 

vermogen afpakt, pak je ook zijn status en invloed af. 

Dat draagt bij aan veiligheid en leefbaarheid in de ge-

meente. Door samen te werken kan de negatieve in-

vloed die criminaliteit heeft op de lokale economie en 

de leefbaarheid in de wijken sterk worden verminderd.’

De gemeente Utrecht weet dat uit ervaring. Wolfsen: ‘En-

kele jaren geleden heeft de politie Utrecht een groot on-

derzoek gedraaid naar een criminele drugsbende die in 

korte tijd verschillende horecabedrijven in de stad over-

nam. Doordat de politie daaraan een strafrechtelijk fi-

nancieel onderzoek (SFO) had gekoppeld, kon de ge-

meente met inzet van de Wet BIBOB de positie van deze 

groep in de horecasector afbreken. De hoofdverdachte is 

veroordeeld wegens witwassen. Daarnaast trok de ge-

meente de bedrijfsvergunning in, waardoor ook zijn in-

komstenbron wegviel. Dit dubbele succes was mogelijk 

door de goede samenwerking tussen politie en gemeen-

te. Samen staan we sterk. Gemeenten die nog geen be-

stuurlijke aanpak hebben ontwikkeld, moeten dat echt 

doen. Misdaad is overal, niet alleen in de grote steden, 

maar ook op het platteland. Criminaliteit brengt schade 

toe aan bonafide ondernemers en gaat ten koste van de 

leefbaarheid van buurt en wijk. Gemeenten kunnen voor 

hulp en advies aankloppen bij de bestuurskundigen bij 

de politie of bij medewerkers van het Regionale Informa-

tie- en Expertisecentrum. Samen moeten we ervoor zor-

gen dat misdaad niet loont.’ <

Aleid	Wolfsen:	‘Feitelijk		voorkomen	dat	misdaad	loont.’
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In het jaarlijks wethoudersonderzoek 2010 van Bin-

nenlands Bestuur stelt Henk Bouwmans dat de 

huidige bestuursperiode één belangrijke constan-

te kent: verstoorde verhoudingen en een versplinterd 

politiek landschap (Binnenlands Bestuur jan 2011). Hij 

gaf aan voor het vervolg van deze raads- en collegepe-

riode het ergste te vrezen. Zeker waar noodgedwon-

gen brede coalities zijn gevormd met nieuwe, onerva-

ren (lokale) partijen en bestuurders, is de basis wan-

kel. Daarvan hebben wij in onze praktijk intussen een 

aantal voorbeelden gezien. Nu de nieuwe colleges van 

B&W een jaar actief zijn hebben wij de meest kenmer-

kende ervaringen met een aantal burgemeesters opge-

tekend. 

Identiteitscrisis

Over één ding zijn velen het eens. De burgemeester is 

aanspreekbaar op het functioneren van het collectief 

van B&W, maar de politiek is niet van de burgemees-

ter. Tegenwoordig heeft hij/zij vaker dan voorheen te 

maken met brede coalities en collegepartijen met be-

trekkelijk weinig bestuur(der)servaring. Raadsleden 

blijven korter in de gemeenteraad, waardoor er minder 

ervaring is. Verder moeten wethouders en fracties van 

vooral de nieuwe collegepartijen een evenwicht zien te 

vinden tussen het realiseren van de eigen agenda en 

de gemaakte afspraken in het collegeakkoord. Als op-

positie konden die partijen altijd ongezouten hun 

eigen standpunt ventileren, nu deze partijen deel uit-

maken van een coalitie ligt dat anders. Binnen de 

nieuwe fracties ontbreekt daarbij in veel gevallen frac-

tiediscipline, waardoor de fractievoorzitter voor de 

haast onmogelijke taak staat om het actie- en opposi-

tiegedrag in de gemeenteraad in de hand te houden. 

Dit speelt vooral bij deze nieuwe collegepartijen, 

omdat zij hun basis vinden in voormalige actiegroe-

pen. Onvoldoende overeenstemming met hun partij 

over de te varen koers heeft al verschillende wethou-

ders doen besluiten om hun positie op te geven. Oplo-

pende spanningen tussen de wethouder – die het col-

legeakkoord uitvoert – en de eigen fractie – die zich 

‘Hoort	u	als	burgemeester	of		wethouder	nog	tegenspraak?’
Inmiddels	zijn	er	in	de	huidige	periode	van	de	gemeenteraden	alweer	ruim	zestig	wethouders	gesneu-

veld.	In	de	vorige	periode	is	ruim	30	procent	van	de	colleges	gevallen	en	na	die	periode	is	50	procent	

van	de	wethouders	niet	teruggekeerd.	Wat	kunnen	de	burgemeesters	bijdragen	aan	de	stabiliteit	van	

hun	college?	Je	kunt	ook	de	vraag	stellen	of	dit	de	verantwoordelijkheid	van	de	burgemeester	is.	Harry	

Dijksma	en	Hans	Bekkers	gaan	op	zoek	naar	antwoorden.

De burgemeester in een versplinter(en)d landschap

‘De burgemeester moet ervoor zorgen  

dat het team uitstraalt dat het een  

gezamenlijke focus heeft.’

Hans Bekkers
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meer als een oppositiepartij blijft opstellen – kan de 

druppel zijn die de emmer doet overlopen. Bij de tradi-

tionele partijen speelt tegelijkertijd dat zij zich moeten 

hervinden. Burgemeesters geven aan dat er soms zelfs 

sprake is van een regelrechte identiteitscrisis bij deze 

partijen.

De burgemeester moet zijn rol pakken bij het vormen 

van dat team, dat bestand is tegen deze ‘verstoorde 

verhoudingen’. Hij moet ervoor zorgen dat het team 

uitstraalt dat het een gezamenlijke focus heeft, en met 

onderling vertrouwen te werk wil gaan. Alles wijst in de 

richting dat de kerntaak van de burgemeester in deze 

is: het met regelmaat agenderen en bespreekbaar stel-

len in het college van mogelijke bestuurlijke instabili-

teit binnen de coalitie en de raad.

Bungelende	collega-wethouder

Als er binnen het college niet over dit soort zaken ex-

pliciet wordt gesproken, ontstaat een situatie, waarin 

wethouders elkaar gaan mijden. In plaats van het 

samen voor een klus staan gaat iedereen steeds meer 

individueel de samenleving in. Het collectief van B&W 

bekommert zich zelfs niet meer om de ‘bungelende’ 

collega-wethouder. Dan is de instabiliteit van het colle-

ge al dichtbij. De burgemeester heeft hierbij dus een 

belangrijke positie. Hij zal zich afvragen of externe be-

geleiding voor het totaal of een coach voor de individu-

ele wethouder nuttig is. Want hij moet beseffen dat 

een college dat uit elkaar valt, tot enorm verlies voor 

de gemeente leidt. Niet alleen kost het de gemeente 

smakken geld aan wachtgeld, maar het imago van per-

sonen, partijen en de gemeente krijgen een gevoelige 

knauw. Nog afgezien van het feit, dat de uitvoering van 

de gemeentelijke plannen hiermee stil komt te liggen 

en dus enorme vertraging oploopt of zelfs in het ge-

heel niet doorgaan.

Zelfreflectie

Bij het expliciet onderkennen van de (in)stabiliteit van 

de coalitie, constateren wij dat zelfreflectie van het col-

lege en de collegeleden cruciaal is. Veel burgemees-

ters zeggen ons dat het vermogen tot relativeren en 

het kritische vermogen afnemen naarmate bestuurders 

langer een positie hebben. Daarom is het noodzakelijk 

om ervoor te zorgen dat de directe omgeving van het 

college (gemeentesecretaris, ambtenaren, fracties, 

maar ook burgers, enz.) signalen aan het college durft 

af te geven. Hoort u als burgemeester of wethouder 

nog tegenspraak? Durft u zich nog open en kwetsbaar 

op te stellen? Kunt u ’s morgens in de spiegel bij het 

scheren nog om uzelf lachen? Kunt u nog relativeren? 

Is uw partner nog de enige die u tegenspreekt? 

Wellicht is het versterken van zelfreflectie de kern van 

de veranderende rol van de burgemeester als leider 

van het team van B&W en de gemeenteraad. In een 

tijdperk waarin de versplintering van het politieke 

speelveld alleen maar groter dreigt te worden, is die 

kritische zelfreflectie steeds belangrijker aan het wor-

den. Ook dit is onderdeel van teamvorming van het 

college. Uit de VNG ledenpeiling van 2011 blijkt dat 

meer dan 50 procent van collegeleden vindt dat er 

meer tijd moet worden vrijgemaakt voor teamvorming 

van het college. Dat is uw taak, maar dat hoeft u niet 

alleen te doen. Wel horen wij van veel burgemeesters 

dat zij hun collega’s oproepen niet te schromen om 

hierin leiderschap te tonen.  <

Harry Dijksma en Hans Bekkers

Nieuw College (www.nieuw-college.nl)

‘Hoort	u	als	burgemeester	of		wethouder	nog	tegenspraak?’

Harry Dijksma
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De toenemende roep om handhaving van open-

bare orde en veiligheid heeft de afgelopen jaren 

grote gevolgen gehad voor de bevoegdheden 

en verantwoordelijkheden van de burgemeesters in Ne-

derland. Voorheen lag het zwaartepunt van de burge-

meestersrol bij het onafhankelijk voorzitterschap van 

raad en college en bij het zijn van burgervader. Die rol is 

inmiddels wezenlijk veranderd: van een burgemeester 

anno 2011 wordt verwacht dat hij of zij woningen sluit, 

gebieds- en groepsverboden oplegt, ouders verplicht 

hun kinderen ’s avonds binnen te houden en huisverbo-

den uitvaardigt. Binnenkort komt daar ook nog de taak 

bij om knopen door te hakken bij impasses in de jeugd-

zorg.

Bevoegdheden zijn echter niet vrijblijvend, maar leiden 

tot meer verantwoordelijkheden. Hoever gaat die verant-

woordelijkheid en wat gebeurt er als de burgemeester 

niets doet of ten onrechte optreedt? Kan de burgemees-

ter zijn of haar rol wel waarmaken? En verdraagt de hui-

dige rol van de burgemeester zich met het staatsrechte-

lijk bestel? Of gaan de bevoegdheden juist nog niet ver 

genoeg? Met regelmaat straft de bestuursrechter het op-

treden van burgemeesters op het gebied van openbare 

orde en veiligheid immers af.

Deze materie staat centraal tijdens dit seminar op don-

derdagmiddag 3 november 2011 in Amsterdam. Zo zal 

professor dr. A.E. (Jon) Schilder een schets geven van het 

huidige palet aan bevoegdheden van de burgemeester. 

De Eindhovense burgemeester Van Gijzel zal vanuit zijn 

persoonlijke ervaring de praktijk belichten. Tevens zullen 

experts van Kennedy Van der Laan ingaan op de grenzen 

en de aansprakelijkheidsrisico’s die van belang zijn voor 

een gemeente wanneer de burgemeester niet of ten on-

rechte ingrijpt. Aansluitend zal er, onder leiding van pro-

fessor mr. W. (Willem) Konijnenbelt, een discussie 

plaatsvinden met een prominent burgemeesterspanel 

waarbij u ook volop gelegenheid zult krijgen diverse 

kwesties te bediscussiëren.

Binnenkort ontvangt u per post een persoonlijke uitnodi-

ging met nadere informatie inclusief alle details voor 

aanmelding. Voor meer informatie kunt u contact opne-

men met mr. J.H.A. (Jan) van der Grinten (jan.van.der.

grinten@kvdl.nl) of E.C. (Liesbeth) Berkouwer (liesbeth.

berkouwer@kvdl.nl). <

De	bevoegdheden	en	verantwoordelijkheden	van	burgemeesters	nemen	toe.	Dit	heeft	grote	gevolgen	

voor	het	handelen	van	de	burgemeester.	Wat	kan,	wat	mag	en	ook	wat	moet	de	burgemeester	doen	om	

zijn	taken	goed	uit	te	voeren?	Dit	is	het	centrale	thema	van	het	seminar	dat	advocatenkantoor	Kennedy	

Van	der	Laan	organiseert	voor	burgemeesters	en	bestuurders	binnen	gemeenten	die	zich	bezighouden	

met	openbare	orde	en	veiligheid.	

Wat	kan,	wat	mag	en	wat	moet?
De burgemeester bevoegd
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NGB-najaarscongres
Het najaarscongres 2011 van het Genoot-

schap is op donderdag 6 oktober en vindt 

plaats in Haarlem. Tijdens het congres zal 

de positie van de burgemeester in het ge-

centraliseerde politiebestel centraal 

staan. Ook is er aandacht voor onderwer-

pen als communicatie en arbeidsmobili-

teit onder burgemeesters. Minister Don-

ner heeft al toegezegd dat hij de burge-

meesters tijdens het congres zal toespre-

ken. 

NGB-werkgroep n.a.v. 
Q-koortsruimingen
Burgemeester Frans Spekreijse van Lo-

chem heeft de suggestie gedaan een 

werkgroep van burgemeesters te forme-

ren die ervaring hebben met de Q-koorts-

ruimingen van afgelopen jaar. De werk-

groep zou de bestaande protocollen voor 

landbouwcrisis kunnen nalopen en waar 

nodig voorstellen voor actualisering 

doen. Het NGB-bestuur neemt deze sug-

gestie graag over.

Belangstellende burgemeesters kunnen zich 

aanmelden via info@burgemeesters.nl.

Driftige reüniste zoekt  
burgemeester
De redactie van De driftige reüniste is 

driftig op zoek naar een vrouwelijke bur-

gemeester die vroeger lid is geweest van 

UVSV/NVVSU, de Utrechtse vereniging 

voor vrouwelijke studenten. Het thema 

van het komende nummer van het blad 

van de reünistenvereniging is Lintjesre-

gen. 

Bent u lid geweest, neem dan contact op 

met de redactie via dr-redactie@xs4all.nl.

Agenda en verslagen
Het bestuur van het NGB heeft besloten 

de agenda en verslagen van de bestuurs-

vergaderingen op het besloten deel van 

www.burgemeesters.nl te plaatsen. Zo 

kunnen de leden zien waar het bestuur 

zich mee bezighoudt en desgewenst ook 

opmerkingen meegeven die zij voor de 

besluitvorming van belang achten. Rond 

belangrijke onderwerpen wil het bestuur 

komende tijd ook (digitale) ledenpeilin-

gen houden.

Document Nederland
Al vele jaren verzorgen het Rijksmuseum 

en NRC Document Nederland: een foto-

grafische documentaire over een bepaald 

onderwerp. Dit jaar maakt fotografe Dana 

Lixenberg de documentaire, waarin zij de 

Nederlandse burgemeester portretteert. 

In het vierde kwartaal van 2011 zal de ex-

positie van Document Nederland in het 

Amsterdam museum te zien zijn.

Nieuwe bestuurstafel 
Burgemeesters 
Het Nederlands Genootschap van Burge-

meesters wil een vervolg geven op het 

najaarscongres 2010 dat in het teken 

staat van Reputatiemanagement en het 

vertrouwen in de burgemeester. Dat ge-

beurt met een Nieuwe bestuurstafel Bur-

gemeesters, waarin een groep deelne-

mende burgemeesters de betekenis van 

reputatiemanagement voor de burge-

meestersfunctie en voor henzelf zal ver-

kennen. Het concept is ontwikkeld door 

Het nieuwe besturen en is inmiddels ook 

in andere sectoren een beproefd concept. 

Mildred Hofkes – spreker tijdens het na-

jaarscongres – zal de bijeenkomsten be-

geleiden.

Wat	kan,	wat	mag	en	wat	moet?
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