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• Beschermde Steenmarters teisterden basisschool in Tolkamer
• Commissaris Leen Verbeek ziet grotere rol CdK’s bij nationale politie
• Citymarketing is nog te vaak een politiek speeltje

commentaar
Het panacee van de nationale politie
Op de dag dat Sinterklaas ons mooie landje verliet, stemde
de Tweede Kamer unaniem in met het voorstel van het kabinet voor de invoering van de nationale politie. Een historisch
besluit met groot politiek draagvlak. De minister van Veiligheid en Justitie krijgt de volledige ministeriële verantwoordelijkheid voor de nationale politie. De minister stelt de begroting en de kaders vast waarbinnen de nationale politie werkt.
Minister Ivo Opstelten benadrukte in elk interview en debat
dat het lokale gezag niet verandert. Op de website van de
rijksoverheid staat dat de burgemeester en de officier van
Justitie lokaal afspraken maken over de inzet van de politie.
Iedere gemeente zal een veiligheidsplan moeten maken op
grond waarvan de burgemeester de politie aanstuurt. Zo is
het op papier geregeld. De praktijk is naar mijn ervaring
echter anders. In het gunstigste geval geeft de politie en het
openbaar ministerie de burgemeesters het idee dat ze ergens
over gaan, maar de speelruimte is in de praktijk eigenlijk
maar klein. Door schaarste van mensen, middelen en tijd zijn
er al zo veel keuzes vooraf gemaakt, dat in de lokale driehoek
vaak volstaan moet worden met de constatering dat als het
niet kan zoals het moet, het dan maar moet zoals het kan. De
speelruimte zal nog kleiner worden doordat de politie op
meer afstand van de burgemeester wordt georganiseerd, de
minister landelijke prioriteiten stelt en de regioburgemeester
in positie wordt gebracht om, daar waar nog wat te kiezen
valt, knopen door te hakken.
De kamerleden hebben tijdens het kamerdebat hun best
gedaan om het lokale gezag te versterken in het wetsvoorstel.
Door bij amendement de informatiepositie van de burgemeester te versterken, de voor de gemeente beschikbaar
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gestelde politiesterkte te koppelen aan lokale prioriteiten, de
positie van de gemeenteraad te versterken in relatie tot het
regionale beleidsplan en het belang van het lokale driehoeksoverleg te benadrukken. Op dat punt schortte er het nodige
aan het wetsvoorstel. Maar betreft het geen achterhoedegevecht? De aangenomen amendementen hebben een hoog
gehalte van Haagse werkelijkheid en van geduldig papier. Er
is met de nieuwe politiewet sprake van een forse wijziging
van uitgangspunt. Het principe is niet langer “beheer volgt
gezag”. De positie van de burgemeester wordt toch een beetje uitgehold.
De voordelen van nationale politie zijn duidelijk: meer
eenheid, centrale bedrijfsvoering, minder bureaucratie, betere
en snellere samenwerking binnen de politie en minder
bestuurlijke drukte. De minister laat het voorkomen dat nationale politie het panacee is voor alle vraagstukken op het
gebied van openbare orde en veiligheid. Dat is het niet. De
invoering van nationale politie lost een paar lang slepende
kwesties op, maar betekent ook een verzwakking van het
lokale gezag over de openbare orde, terwijl de burgemeester
wel de volledige verantwoordelijkheid blijft houden. Nationale
politie is een vorm van centralisatie. De bordjes worden
verhangen. Het is beter om daar recht voor uit te komen.
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Mark Slinkman, burgemeester van Rijnwaarden, blikt terug

Steenmarters teisteren  

Een basisschool in Tolkamer werd in september 2011 geteisterd door een vlooienplaag. De vlooienplaag was het gevolg van een groep steenmarters, die zich op de zolder van de school genesteld
hadden. De school moest leeg en de kinderen krijgen nu al maanden elders les. Mark Slinkman,
burgemeester van Rijnwaarden, blikt terug op een Kafkaiaanse periode waarin de beschermde
diersoort een hoofdrol speelde.

‘V

oor mij begon het met een briefje dat mijn
dochter van zes meekreeg van school’,
vertelt burgemeester Slinkman. ‘De school
had besloten twee dagen dicht te gaan om een ernstige vlooienplaag de kop in te drukken. Ik nam tijdens
de vakantie van een wethouder de portefeuille volksgezondheid waar en ben langsgegaan toen de deuren
weer open gingen. In gesprek met de directrice werd
duidelijk dat de vlooien afkomstig waren van de prooien die steenmarters mee naar binnen sleepten. De
school had de symptomen wel bestreden, maar de
oorzaak niet weggenomen. Sterker nog, de steenmarter is een beschermde diersoort die de school niet
zomaar mag verstoren. Advies van een expert gaf aan
dat de school in korte tijd met zekerheid opnieuw
overlast zou krijgen van vlooien en ander ongedierte.’

‘Urine lekte langs de ramen de klassen in,
veertjes en stof dwarrelden naar
beneden.’
Bovendien viel er van alles naar beneden in de klas. ‘Op
de plafondplaten lagen bergen uitwerpselen en kadavers
van prooidieren. Urine lekte langs de ramen de klassen
in, veertjes en stof dwarrelden naar beneden. Ik wilde
weten hóe ongezond dat was, maar was al van plan om
maatregelen te nemen. Het zijn mooie dieren, maar de
gezondheid van de kinderen kon niet ondergeschikt zijn
aan het belang van de steenmarter.’
Na het bezoek aan de school belt Slinkman met de
GGD. Hij vraagt om een gezondheidsonderzoek. ‘De
school had eerder ook al pogingen gedaan om de GGD
naar Tolkamer te halen, maar daar werd toen niet de
urgentie van onderkend. Nu kwam de GGD diezelfde
dag wél poolshoogte nemen. Een aantal plafondplaten
werd opgetild en toen werd de ernst van de situatie
direct duidelijk. De steenmarters sleepten hun prooien
4
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naar boven. Delen die niet werden opgegeten lagen
daar te verrotten. De steenmarter had in het voorjaar
bovendien een behoorlijk aantal jongen gekregen; die
werden volwassen en leverden daarmee ook steeds
meer overlast op. Ook voor de GGD was het zonneklaar dat deze situatie zo snel mogelijk moest worden
aangepakt. Wat hen betrof moest de school op zo kort
mogelijke termijn de deuren sluiten.’

Herhuisvesting
Als het voor alle betrokken partijen duidelijk is dat er
direct maatregelen moeten worden genomen, besluiten
de school en burgemeester om diezelfde avond nog een
bijeenkomst voor de ouders te beleggen. ‘De ouders
waren erg ongerust over de gezondheidsgevaren van
een directe blootstelling aan dode dieren en grote
hoeveelheden uitwerpselen. Ook de aankondiging dat
de GGD adviseerde om binnen enkele weken een ander
onderkomen voor de elf klassen te zoeken, hakte er in.
Er was nog geen idee waar de kinderen ondergebracht
konden worden. De ouders waardeerden onze openheid,
en spraken vertrouwen uit richting de directrice en de
gemeente.’ Een hectische zoektocht volgde naar onmiddellijk beschikbare ruimte die geschikt was om verantwoord onderwijs te kunnen geven. Met name de ICT, die
heden ten dage voor digiborden en het downloaden van
lesstof van essentieel belang is, vormde een belangrijke
moeilijkheidsfactor. De gemeente gaf het voorbeeld,
door vier van de elf klassen op te nemen. ‘Het was hartverwarmend hoe de gemeenteraad en onze ambtenaren
op mijn verzoek hun werk- en vergaderruimte op wilden
geven. Ook uit de vele aanbiedingen vanuit de gemeenschap bleek mij weer hoe een klein dorp groot kan zijn.’
Drie weken na het GGD-rapport is de school leeg; op de
steenmarterfamilie na dan.

Beschermde soort
‘Een groot deel van het probleem is te herleiden tot de
status van de steenmarter’, zo vertelt Slinkman. ‘Het is

  basisschool

Leerlingen kijken hoe bestrijder Hans van der Molen eieren met daarop pindakaas plaatst in de vangkooi om de steenmarters te vangen.

een bijzonder beest dat in ons land beschermd is. Een
steenmarter mag niet zomaar gevangen worden. In de
provinciale ontheffing die we binnen een week na
aanvraag in huis hadden, stond dat we de steenmarters mochten vangen. Echter: vanwege de stress voor
het dier door gevangen name en verplaatsing, zouden
we de dieren binnen 100 meter van de school weer
moeten loslaten. Je reinste waanzin omdat de steenmarter zeker eerder in de school terug is dan de man
met de val.’ Inmiddels is Mark Slinkman, zo zegt hijzelf,
steenmarterexpert geworden. ‘De marter heeft een
hoofdverblijfplaats in een bepaald territorium. In dit
geval is de school in Tolkamer het hoofdverblijf. Daaromheen liggen dan nog een paar andere verblijven, in
winkels en woningen. In de school hebben de steen-

Kamervragen
Op 28 september 2011 stelde kamerlid Koopmans (CDA) vragen over het bericht “Steenmarter verjaagt schoolkinderen”. De vragen en
antwoorden zijn terug te vinden onder Kamervragen (Aanhangsel) 2011-2012, 238.

marters hun nest gekregen. Gezien de overlast denken
we dat er vijf jongen waren. In september heeft
moeder de jongen verstoten. Voor de school is dat
winst, maar het betekent wel dat de andere steenmarters elders in het dorp hun territorium zullen hebben
gezocht. Bovendien bleef de moeder in de school
achter. Die steenmarter moesten we dus wel weg zien
te krijgen, om te voorkomen dat het probleem zich elk
jaar opnieuw zou voordoen.’

Territorium
Om de moeder te vangen wordt in eerste instantie
gebruik gemaakt van een geavanceerde vangkooi. ‘Het
lokaas bestond uit met pindakaas besmeerde eieren.
Vele tientallen lokeieren werden door het dier verorberd, en her en der lekte eierstruif door het plafond.
Maar de val werd zorgvuldig gemeden, en we hebben
er geen marter mee gevangen. De school werd intussen afgesloten. Er is kippengaas in de spouwmuren
geplaatst en er zijn speciale dakpannen geplaatst. Nu
zijn wij een aantal maanden verder en is het gebouw
vermoedelijk afdoende dichtgemaakt, zodat de
marters hopelijk niet meer naar binnen kunnen komen.
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De wetgeving zorgde ook bij het afsluiten van de
school voor een dilemma. Je mag de dieren absoluut
niet insluiten, dus je kunt een pand pas dichtmaken als
je zeker weet dat er geen marters meer binnen zitten.
Begin daar maar eens aan, met vele honderden meters
donkere ruimte boven de plafonds, uitgestrekte kruipruimtes en een uitgebreid, maar onzichtbaar gangenstelsel binnen de spouwmuren. Binnen zijn alle
plafondplaten inmiddels gelicht en ontdaan van kadavers en poep. Het was een intensieve klus die meer tijd

‘Een groot deel van het probleem is te
herleiden tot de status van de
steenmarter.’
vergde dan we vooraf hadden ingeschat, omdat de
situatie nog veel ernstiger bleek dan in eerste instantie
werd gedacht.’
Tijdens de verbouwing zit een deel van de kinderen in
een voormalig architectenkantoor en in de basisschool
in Lobith. ‘Daarnaast zitten vier klassen, met in totaal
98 kinderen, sinds september in het gemeentehuis,

Mark Slinkman, burgemeester van Rijnwaarden werd in

waaronder in de raadzaal. De Koningin overziet al
maanden de kinderen in de computerhoek, terwijl de
raad in een nabijgelegen café vergadert. Ook de directrice en het secretariaat van de school zijn in het
gemeentehuis ondergebracht. In eerste instantie dachten we dat we de periode tot aan de herfstvakantie
moesten overbruggen. Later werd dat de kerstvakantie. Inmiddels zijn we voorzichtig al naar alternatieve
locaties aan het kijken voor onze eigen nieuwjaarsreceptie, omdat we er niet zeker van zijn dat de kinderen
dan alweer terug kunnen naar hun eigen school’.

Haagse lobby
De beschermde status van de steenmarter is volgens
burgemeester Slinkman een Nederlandse toevoeging
aan Europese regelgeving. ‘Eigenaardig genoeg is het
in Duitsland, waaraan mijn gemeente aan drie zijden
grenst, geen beschermd dier. Maar in Nederland staat
de steenmarter op de zogenoemde ‘rode lijst’. De
provincie was ons zeer ter wille, maar was ook met
handen en voeten gebonden aan de regelgeving. Al
met al zat er weinig anders op dan de steenmarter
proberen te vangen, los te laten en zo goed mogelijk te
voorkomen dat het beestje weer terug zou keren in de
school.’
Slinkman stelt dat het lastig aan inwoners valt uit te
leggen dat de steenmarter de beschermde status
heeft, als het dier tot zoveel schade leidt. ‘Er ontstaat
voor enorme bedragen schade aan huizen en auto’s,
onder meer doordat de kabels worden doorgeknaagd.
Het is paradoxaal dat je nauwelijks iets kunt doen om
je eigendommen te beschermen, omdat de marter
wordt beschermd. Mensen zijn in principe verantwoordelijk voor hun eigen schade, maar in dit geval
ontstaat schade door iets waartegen je vrijwel geen
schadebeperkende maatregelen kan en mag nemen.
Dat klinkt onredelijk.’ Om de problematiek inzichtelijk
te maken, gaat de gemeente Rijnwaarden nu een
enquête uitzetten onder de eigen inwoners. ‘Volgens
de inschatting van de expert is er alleen al in de kern
Tolkamer ruimte voor circa 40 steenmarters. En dan
hebben we nog vijf kernen en een omvangrijk buitengebied. Wij willen nu goed onderzoeken hoeveel schade de gemeente en particulieren van die populatie
ondervinden. Dat willen we dan onder de aandacht
brengen van de staatssecretaris. Het is dan aan Den
Haag om te bepalen of binnen de bebouwde kom nog
langer territoria van schadelijke dieren getolereerd
moeten worden, dan wel dat een ordentelijke schadevergoedingsregeling in het leven wordt geroepen.’ <

korte tijd zelf steenmarterexpert.

Wouter Jong/NGB
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Over reputaties en ketens

De gemeentebegrotingen zijn weer vastgesteld,
Sinterklaas is binnengehaald en weer uitgewuifd
en ondertussen maken wij ons op voor de jaarwisseling die in nogal wat gemeenten heel wat
aandacht vraagt.
Haarlem had vorig jaar de dubieuze eer om als
een van de weinige steden in de media te komen
wegens een rumoerige oud-en-nieuwviering. Dat
gaan we dit jaar anders doen. Helaas blijkt het
nodig om meer politie in te zetten en op enkele
plaatsen zelfs cameratoezicht toe te passen.
Over reputaties gesproken.
Met een stuk of tien burgemeesters buigen wij
ons gedurende drie sessies over het onderwerp
reputatiemanagement. Het is eigenlijk een pilot
om te zien of we reputatiemanagement in ons
cursusaanbod op zullen nemen. Een goede reputatie is belangrijk voor een burgemeester. Een
minder goede reputatie leidt uiteindelijk nogal
eens tot gedwongen vertrek. In de praktijk blijkt
een gedwongen vertrek vaak te worden veroorzaakt door onvoldoende feedback. Vallende
burgemeesters bleken vaak verrast. Zij meenden
het fantastisch te doen en waren blind en doof
voor signalen uit hun directe omgeving. Ook
periodieke functioneringsgesprekken blijken
geen garantie voor voldoende spiegeling.
Wat te denken van een collegiale visitatie? Bij de
politiekorpsen (en ook bij universiteiten) is het
goed gebruik je te laten visiteren. Er komt een
collegiale commissie langs die discreet en deskundig onderzoek doet naar hoe je functioneert. En
die je aanbevelingen doet over hoe je een (nog)
betere reputatie kunt krijgen. Uiteraard met strikte
waarborgen van vertrouwelijkheid omgeven. Lijkt
me de moeite waard om eens verder te onderzoeken en om te peilen of er behoefte aan is..
En dan ten slotte over ketens.

Op een onbewaakt ogenblik is op een zondagmiddag mijn ambtsketen uit mijn kamer gestolen. Ik vertelde een groep kinderen van de
Kinderuniversiteit over het functioneren van de
lokale democratie. Daarom stond het alarm uit.
Ik kreeg een telefoontje dat ik mij moest haasten naar het podium op de Grote Markt omdat
de Sint er al aan het opklimmen was. Nog snel
mijn keten halen op mijn kamer. Daar stonden
alle kastdeuren en laden open en bleek de keten
verdwenen. Ik verkeerde in de veronderstelling
dat ik het sieraad uit 1852 met grote historische
waarde van de Sint of een piet terug zou krijgen.
Maar dat bleek een illusie. Toen er publiciteit
over kwam was Eberhard van der Laan zo vriendelijk om direct een reserveketen van Amsterdam te sturen. Geweldig collegiaal gebaar. Maar
er stonden wel erg veel Amsterdamse stadswapens op. Die ging de volgende week, vergezeld
van een taart met cupidohart, retour (HaarlemAmsterdam, forever in love). Onze stadsdichteres maakte een troostend gedicht met als strekking dat een trouwring in een goed huwelijk
overbodig is. Een twintigtal zilversmeden nam
het initiatief om hun ooit teloor gegane Gilde
weer op te richten. Met als doel om nog voor de
nieuwjaarsreceptie een nieuwe keten te smeden
en die aan de stad en de drager aan te bieden.
En de korpschef beloofde mij dat nog voor het
moment dat ik vanwege de nationale politie
geen korpsbeheerder meer ben, de keten aan
mij wordt terugbezorgd. En zo werd het toch nog
een mooie kerst !
Namens bestuur en medewerkers van ons
Genootschap wens ik u goede feestdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar.
Bernt Schneiders/voorzitter NGB
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Leen Verbeek, portefeuillehouder politie binnen de Kring van commissarissen

‘Wij moeten onze  
Op het eerste gezicht lijken de commissarissen van de Koningin geen rol meer te hebben in het nieuwe
nationale politiebestel. Echter op basis van de algemene ambtsinstructie liggen er wel degelijk taken
voor de commissaris in zijn rol als Rijksheer. Leen Verbeek is commissaris van de Koningin in de provincie Flevoland en binnen de Kring van commissarissen portefeuillehouder politie. Hij verwoordt de zorgen van de commissarissen rond de nationalisering van de politie.

‘A

ls commissarissen van de Koningin zetten
wij vraagtekens bij de stelling van Opstelten
dat de positie van de burgemeester
versterkt wordt. Daarvoor zijn veel aanleidingen. In de
ogen van de bevolking is de burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en de veiligheid in de
gemeente. Feitelijk ligt die verantwoordelijkheid niet
meer in zijn handen. De burgemeester komt daardoor
in een kwetsbare positie. Mensen maken zich boos als
er te veel inbraken zijn en stappen dan naar de burgemeester. Dat is ook prima, daar is de burgemeester
voor. Maar als je de politie zo nationaliseert, wat zijn
dan de werkelijke instrumenten van de burgemeester
om inhoud te geven aan zijn verantwoordelijkheid voor
de veiligheid?
Als je kijkt naar ordehandhaving in vergelijking met
strafrecht, dan lijkt het erop dat de aandacht
verschuift naar opsporing vanuit landelijke perspectieven. In het taalgebruik van Opstelten, merk je dat het
enorm die kant op gaat. De aandacht voor de orde-

‘Wij zijn Rijksheer voor elk lid van het
kabinet.’

handhaving vermindert, terwijl burgemeesters daar
juist op worden aangesproken. Als de burgemeester
niet meer gaat over het realiseren van politieprioriteiten, moet hij het doen met wat hij toegeworpen krijgt.
Op voorhand is dan niet meer vast te stellen of de
burgemeester zijn verantwoordelijkheden waar kan
maken. Het leidt tot spanning met de bevolking als de
burgemeester vaker gaat zeggen: “Ik ben het met u
eens en had ook meer inzet willen plegen, maar ik
beschik niet over de middelen.” De vraag is of de
bevolking dat begrijpt.’
8
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Veel taken en bevoegdheden op het grensvlak van beheer en gezag zijn weg bij de burgemeesters. Die staan straks met de armen
omhoog “Daar ga ik niet over”?
‘Dat is de zorg van de commissarissen. Opstelten geeft
keer op keer aan dat hij juist de positie van de burgemeester versterkt. Hij versterkt de positie van de
regioburgemeester, maar holt die van de andere
burgemeesters uit. Het is erg beredeneerd vanuit zijn
Rotterdamse en Utrechtse ervaringen. De burgemeesters van de grootste steden lijken een sterkere positie
te krijgen, in ieder geval in de regio, hoewel hun doorzettingsmacht erg mager geregeld is. De regioburgemeester zal het vooral moeten hebben van zijn imago
en zijn persoonlijke gezag. Wat er gebeurt als een
burgemeester van een grote stad tegen de regioburgemeester zegt “blijf met je vingers van mijn politie af, ik
ben hier de baas’, dan moeten we nog zien wat er
precies gebeurt.
Een ander zorgpunt van de commissarissen is de grote
vaagheid over hun rol. Als een burgemeester – om wat
voor reden dan ook – in de klem komt, verwacht iedereen dat de Commissaris optreedt.
Neem Moerdijk; daar werd de rol van de burgemeester
van Moerdijk al snel overgenomen door de voorzitter
van de Veiligheidsregio en speelden Franssen en Van
den Donk een belangrijke rol op de achtergrond, ook
richting de minister. Daar klagen we niet over, maar je
moet in de wet een helder escalatiemodel hebben. De
nieuwe wet suggereert dat bij escalatie de regioburgemeester verantwoordelijk is, maar het is maar de vraag
of die deze rol daadwerkelijk kan waarmaken. De
regioburgemeester moet op basis van persoonlijk
gezag optreden, maar dat is afhankelijk van wie er zit.
Als het niet goed gaat, is de minister aan zet.
De minister zal dat nooit zelf doen maar aan de
commissaris vragen “stroop je mouwen eens op . . ..”
Daarom pleiten we voor helderheid. De executieve rol
ligt primair bij de burgemeesters. Maar je moet voor-

  rol niet onderschatten’
Dick Berlijn, voormalig Commandant der Strijdkrachten,
nu Senior Board Advisor bij Deloitte.

Leen Verbeek is Commissaris van de Koningin in de provincie Flevoland.

komen dat er bij escalatie een machtstrijd ontstaat
over wie aan zet is.’

Bij escalatie gaat alles naar de minister. BZK
en de CdK’s komen daar toch niet meer in
voor?
‘De minister van BZK is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de burgemeesters. Donner is daarin veel genuanceerder dan Opstelten. Opstelten ziet voor de
commissaris geen rol meer: “Ik wil die niet in de wet
hebben, dan heb ik er alleen maar last van.” Maar
Donner zegt: ”Allemaal leuk en aardig, maar vergeet je
algemene ambtsinstructie niet.” De CdK heeft een
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het functioneren van de burgemeester. Er is wat voor te zeggen
om de tekst van de ambtsinstructie te nuanceren of
aan te scherpen, maar dan beperk je het optreden van
de commissaris. Er is bewust voor een algemene tekst
gekozen. Het kenmerk van een calamiteit is dat je
nooit weet wat er zal gebeuren. Als iets niet werkt heb

ik de algemene titel in de ambtsinstructie om op te
kunnen treden. Opstelten heeft daar moeite mee,
maar heeft de rol van de CdK niet kunnen ontkennen.
In de memorie van toelichting bij de Politiewet 200.
staat “dit laat onverlet de algemene ambtsinstructie”
waarmee je een achterdeurtje hebt om alsnog de
commissaris in stelling te brengen.

‘De politie laat al doorschemeren “joh, jij
bent mijn baas niet meer, die zit in
Den Haag”.’
De ambtsinstructie is niet alleen een instrument voor
de minister van BZK; ook de minister van Veiligheid en
Justitie kan er zich op beroepen. Wij zijn Rijksheer voor
elk lid van het kabinet. De rol van Rijksheer houdt
burgemeestersblad 63  2011
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Leen Verbeek, hier in gesprek met zijn collega Jacques Tichelaar uit Drenthe,
is portefeuillehouder politie binnen de Kring van commissarissen.

meer in dan je zou denken en komt regelmatig voor.
Kijkend naar de politie, dan moet de burgemeester
primair handelen met zijn staf en politie. Maar als het
escaleert, moet de commissaris ook zijn instrumentarium hebben. Dat begint al bij de informatievraag. Is het

‘Burgemeesters in kleine en middelgrote
gemeenten konden het wel eens moeilijk
gaan krijgen.’

niet logisch dat de regioburgemeester de plicht heeft
om regulier de CdK op de hoogte te houden, zodat op
het moment van escalatie duidelijk is wat er aan de
hand is?’

Onlangs zagen we bij een motie over de ME dat
de Kamer er bovenop zit…
‘Een burgemeester moet altijd als bestuurder met de
politie omgaan en niet de executieve leiding willen
overnemen. Je moet erop vertrouwen dat het korps
professioneel en capabel is en analyses kan maken
10
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over wat gedaan moet worden. Daar hoort ook de inzet
van de ME bij. Die kan alleen lokaal worden bepaald.
Als je kiest voor inzet van de ME, moet je die beslissing
niet aan het management overlaten, maar moet de
burgemeester altijd het gezag nemen. De burgemeester moet ook hard voor zijn korps zijn als hij vindt dat
de professionaliteit niet op orde is. Dat wordt moeilijker, omdat de burgemeesters geen rol meer in het
beheer hebben. De aanspreekbaarheid van het korps
neemt af. Burgemeesters van kleine en middelgrote
gemeenten melden nu al dat de politie zich richt naar
de nationale politie. De politie laat al doorschemeren
“joh, jij bent mijn baas niet meer, die zit in Den Haag”.
Ik krijg signalen dat de burgemeester er niet altijd meer
in slaagt de driehoek bij elkaar te halen. De officier van
justitie is nog wel bereid tot telefonisch overleg, maar
vindt het niet meer de moeite waard om naar kleine
gemeenten toe te gaan. Zo ontstaat een vacuüm. Ik
heb er met Opstelten over gesproken, maar die ontkent
in alle toonaarden dat dit gaat gebeuren.
De burgemeester moet met de vuist op tafel slaan en
eisen dat het OM er is. Je moet je gezag laten gelden,
leren om af en toe autoritair te zijn zonder onvriendelijk tegen OvJ te worden. Je moet wel helder zijn: dit is
mijn verantwoordelijkheid, je mag je mening geven,
maar zo gaan we het doen. Dat type gedrag heb je

soms nodig in de driehoek. Burgemeesters in kleine en
middelgrote gemeenten konden het wel eens moeilijk
gaan krijgen. Daar maken wij ons zorgen over.’

Hoe moeten we eigenlijk de regioburgemeester
zien?
‘Feit dat je de vraag stelt, is eigenlijk al het antwoord.
Het is niet duidelijk wat zijn echte bevoegdheden zijn.
De regioburgemeester is een nieuw fenomeen, maar
informeel was het al zo dat de burgemeester van de
centrumgemeente een zekere macht had over de regio.
Nu wordt dat geformaliseerd. Opvallend is dat de
grootste regio’s nu minder functioneren en we juist nog
grotere regio’s krijgen. Je ziet dat burgemeesters niet
naar het regionale college komen, omdat ze weinig
invloed hebben. In de nieuwe wet is niets ingebouwd
dat verbetering brengt. Neem regio Oost-Nederland
met 81 burgemeesters. Wat voor soort vergadering
wordt dat; het kan toch niet waar zijn dat Nijmegen aan
Enschede moet zeggen wat er gebeurd?
Binnen de Kring van commissarissen dringt het door
dat wij wel eens meer te doen kunnen krijgen in plaats
van minder. Wij moeten onze rol niet onderschatten. De
kans op conflicten tussen gezagsdragers onderling
wordt groter. Het gaat wringen, dat kan niet anders. De
commissarissen willen daarbij niet in de executieve rol
komen. Daar zijn we het over eens; die moet bij de
burgemeester liggen. Maar als het niet gaat, dan moet
de commissaris bestuurlijke druk op de burgemeester
uitoefenen. Voor 98 procent moet die de klus zelf
klaren en anders komt het in een functioneringsgesprek aan de orde. Zo hard mag je het wel stellen. Wat
ik wel signaleer is dat we bij de werving en selectie
steeds meer toetsen of sollicitanten onder zware
omstandigheden kunnen acteren. Voor een regioburgemeester geldt dat eens te meer. Als het een autoritair
baasje is, is dat vragen om conflicten. En dan haalt de
commissaris ook veel werk op de hals.’

Hoe verhouden de veiligheidsregio en de regionale eenheid zich tot elkaar?
‘De relatie tussen de veiligheidsregio en de regionale
eenheid gaat wringen, mede door de verschillende
geografische indeling. Justitie lijkt leidend te worden
voor de inrichting van het openbaar bestuur, dat is
merkwaardig. De betekenis van de veiligheidsregio
zwakt af, hoewel de minister dat ontkent. Het veiligheidsbestuur zal moeilijker tot horizontale afstemming
met de politie kunnen komen. Ook in de GRIP-structuur
wringt het, waarbij we ook naar de GRIP5-situaties
moeten kijken. GRIP4 is een tussenstap die kan leiden
tot GRIP5. Dan komt onmiddellijk de CdK om de hoek.
In GRIP5-omstandigheden moet die de macht naar zich
toe halen. Dan is het zo ingewikkeld dat je het gewoon-

weg niet meer mag verwachten van een regioburgemeester. Als het te complex wordt, moet je schakelen
naar een hoger niveau. Anders leidt dat tot enorm
imagoverlies voor de betrokken burgemeesters. Toen in
Moerdijk rond zong dat de voorzitter van de veiligheidsregio zich ermee ging bemoeien, was de burgemeester van Moerdijk weg bij de bevolking. De bevolking wilde de eigen burgemeester zien en als de voorzitter van de veiligheidsregio op het scherm komt, kom
je in een merkwaardige spagaat. Formeel is de minister
het hogere niveau, maar in de praktijk staat de
commissaris dan aan het roer.’

Wat is nu de winst?
‘Al dat gedoe op het gebied van beheer, al die afzonderlijke koninkrijkjes die hun eigen type politieauto
wilden, zijn gelukkig weg. Maar het is een vreemd fenomeen dat de kleine korpsen het eigenlijk beter deden
en nu voor schaalvergroting is gekozen omwille van de

‘De kans op conflicten tussen
gezagsdragers onderling wordt groter.’

beheersbaarheid. Dat zal niet meevallen; zie de ICTprojecten op nationaal niveau, zoals C2000, daarvan
zijn de prestaties niet om over naar huis te schrijven.
Of het waar is dat nationaal beheer vanzelf beter is,
moet nog bewezen worden. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zou zich ook wel eens in de vingers
kunnen snijden. Gemeenten hebben vaak meebetaald
aan de realisatie van bijvoorbeeld politiebureaus. Nu
verlaat de politie soms deze bureaus en zitten de
gemeenten met panden waar geen markt voor is. De
bereidheid van gemeenten om mee te financieren zal
minder worden; een gemeente zal zich drie keer bedenken voordat ze meehelpen. Als de rijksoverheid alles
zelf moet betalen, zal ze dat op kosten jagen. Bovendien kost het organiseren van efficiency geld; daar
verkijkt het rijk zich op.
We gaan de fase in waarin we moeten leven met veel
onduidelijkheden, maar daar moeten we het mee doen.
Risico is dat iedereen zijn eigen persoonlijk invulling
aan rollen en verhoudingen gaat geven. Ik zie Opstelten dat wel doen, maar hij heeft niet het eeuwige politieke leven. Die persoonlijke invulling ga je bij de regioburgemeester ook zien. Er ontstaan grote verschillen,
afhankelijk van de persoon en het karakter van wie
daar zit. Dat gaat verwarring geven.’ <
Ruud van Bennekom/NGB
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Professionaliseringsfonds begint nieuwe periode

Stappen voorwaarts
Het Professionaliseringsfonds burgemeesters gaat een nieuwe fase in. Minister Donner heeft toegezegd voor de komende vier jaar middelen beschikbaar te stellen. Maar ook inhoudelijk is er sprake van
vernieuwing. Volgens directeur van het Genootschap, Ruud van Bennekom, zet de professionalisering
hiermee grote stappen voorwaarts. Voor het Burgemeestersblad wil hij wel op een rij zetten wat de burgemeesters te wachten staat.

D

e Opleidingengids voor burgemeesters 2012 is
inmiddels bij de burgemeesters bezorgd. Voor
Ruud van Bennekom is daar een jaar voorwerk
aan vooraf gegaan. ‘Het maken van de nieuwe gids
begint eigenlijk al bij de Lochemconferenties. Dan vragen
we in de evaluatie altijd aan de deelnemers of zij suggesties hebben voor het opleidingenprogramma. Naast
“betere koffie” en “later beginnen” zaten er diverse ideeën voor nieuwe opleidingen bij. Zo bleek er grote behoefte aan training op het gebied van social media. De
Commissie professionalisering heeft die ideeën besproken en daarna zijn diverse opleiders gezocht om die
opleidingen te verzorgen’, zo legt de NGB-directeur uit.
‘Natuurlijk schrappen we ook opleidingen om ruimte te
krijgen voor nieuwe, waaronder komend jaar Social
media voor dummies en Social media voor gevorderden.’
Ruud van Bennekom voor de Willemshof, alwaar ook het

Focus

NGB is gevestigd.

De afgelopen jaren heeft de deelname een grote vlucht
genomen. ‘Van de Kroonbenoemde burgemeesters die
op 31 oktober 2011 in functie waren, heeft ruim 90
procent in de afgelopen vier jaar deelgenomen aan één
of veelal meer activiteiten van het Professionaliseringsfonds. Dat is ongelooflijk veel en de burgemeesters
lopen daarmee ver voor op de andere politieke ambtsdragers’, zegt Van Bennekom met gepaste trots. ‘In de
participatie van burgemeesters hoeven we dus niet meer
zo te investeren, maar inhoudelijk wil de Commissie
Professionalisering wel stappen voorwaarts zetten.
Daartoe is een nieuw beleidsplan opgesteld, dat meer
focus in het programma moet brengen. We hebben nu
een brede waaier aan opleidingen, maar de komende
jaren willen we inzetten op intensievere trajecten die
meer de kern van de burgemeestersfunctie raken.’

Vakateliers
Als voorbeeld voor de frisse wind in het opleidingenprogramma noemt Van Bennekom de zogenoemde vakateliers. ‘We hebben intervisieachtige trajecten opgezet
12

burgemeestersblad 63  2011

rond de rollen en hoofdtaken van de burgemeester. Een
vakatelier is een serie van drie à vier thematische bijeenkomsten met een vaste groep van zes à acht burgemeesters. Het vakatelier stelt de deelnemers in staat om zich
intensief te verdiepen in de problematiek van het gekozen thema in de eigen werkpraktijk. Intervisie staat daarbij centraal, dat wil zeggen dat de deelnemers eigen
casuïstiek inbrengen en gestructureerd met elkaar
bespreken. Uiteraard met een sterke begeleiding, want
we moeten voorkomen dat het babbelclubs worden. De
onderwerpen waar men uit kan kiezen zijn collegasamenwerking, de rol van voorzitter van de gemeenteraad, externe gemeentelijke samenwerking, burgerparticipatie en integer besturen.’
En nu maar hopen dat de nieuwe ideeën aanslaan.
‘Dat is ieder jaar weer afwachten’, zegt Van Bennekom .
‘De burgemeesters nemen de opleidingengids altijd mee
onder de kerstboom en dan merken we in januari wel
wat dat oplevert. Ik heb er in elk geval hoge verwachtingen van.’ <

DGBK
Dubbele woonlasten en verrekening
neveninkomsten

Gert-Jan Buitendijk
Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Ik ben blij dat ik u kan meedelen dat een taai
probleem tot een oplossing is gebracht. Bovendien
was het een mooi voorbeeld van samenwerking van
het ministerie van BZK met de bonden van burgemeesters.
Burgemeesters worden namelijk de laatste jaren steeds
vaker langdurig geconfronteerd met dubbele woonlasten. Het vereiste dat de burgemeester zich binnen een
jaar vestigt in de nieuwe gemeente dwingt vele burgemeesters alvast een nieuwe woning te betrekken, terwijl
het oude huis nog niet is verkocht. In een aantal gevallen leidde dit tot vervelende situaties.
Per 1 november 2011 is nu een tegemoetkomings
regeling dubbele woonlasten van kracht. Deze geldt
ook voor burgemeesters die vóór deze datum zijn
benoemd, maar op of na deze datum nog met dubbele
woonlasten zitten.

In het overleg met de bonden hebben we een baaierd
aan mogelijke oplossingen besproken. Bij de keuze
voor de beste oplossing liepen wij aan tegen het feit
dat de individuele omstandigheden van de burgemeesters die het betreft, sterk variëren. Daarom is
gezocht naar een zo objectief mogelijke en
uitvoeringstechnisch eenvoudige voorziening. Dat is
de tegemoetkomingsregeling geworden.
Kort gezegd, heeft de burgemeester maximaal twee
jaar recht op een tegemoetkoming indien en voor
zolang hij of zij actief bezig is het oude huis te verkopen, en tegelijkertijd kosten maakt voor enige vorm
van huisvesting in de nieuwe gemeente. Eventueel
verschuldigde loon- en inkomstenbelasting over de
tegemoetkoming vergoedt de gemeente aan de burgemeester.
De tegemoetkoming komt ten laste van de gemeente
waarin de burgemeester is benoemd. Deze gemeente
heeft geen ruimte voor een eigen afweging.
Het aardige van deze regeling is dat het gebruik ervan
mee ademt met de conjunctuur. Als de woningmarkt
aantrekt, zal er minder beroep op worden gedaan. Ik
denk dat we hiermee een goed vangnet hebben, zodat
burgemeesters zich snel zullen gaan vestigen in hun
nieuwe gemeente ondanks het risico van dubbele
woonlasten.
Ten slotte zal het u niet zijn ontgaan dat de verrekening van neveninkomsten ter hand is genomen. Het
betreft in eerste instantie het jaar 2010. Wellicht hebt
u zelfs al de applicatie van Deloitte gebruikt, die speciaal voor dit doel is ontworpen. Niet altijd even leuk om
te doen en soms ook best lastig, maar wel een wettelijke plicht. Binnenkort zullen wij de gemeenten benaderen voor de verrekeningen over 2011 en 2012.
In deze column heb ik dit keer een aantal zakelijke
onderwerpen met u besproken. Ik voeg er graag aan
toe: zowel persoonlijk als bestuurlijk een goed en
gezond 2012!
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Groningse campagne speelt in op gevaren van rook

“Blijf uit de rook”
Na de brand in Moerdijk lijkt het zinnetje ‘Er is géén gevaar voor de volksgezondheid’ definitief te zijn
verbannen uit de crisiscommunicatie. Want de zin suggereert een stelligheid die in de praktijk vaak niet
kan worden waargemaakt. Gelukkig heeft de Hulpverleningsdienst Groningen een alternatief bedacht.
Het Burgemeestersblad sprak met Frans Greven en Emme Groot over de nieuwe Groninger campagne
“Blijf uit de rook”.
Toxicoloog Frans Greven promoveerde dit jaar aan de Universiteit
Utrecht op de schadelijkheid van rook.

F

rans Greven is toxicoloog en GAGS (Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen) van
de GGD Groningen. Hij promoveerde in april
van dit jaar aan de Universiteit Utrecht op de schadelijkheid van rook.1 Hij onderzocht de gevolgen van
het inademen van rook door medewerkers van de
brandweer en omstanders. Aanleiding was de grote
brand bij chemisch afvalverwerkingsbedrijf ATF in
Drachten in mei 2000. Personen die rook hadden

‘Eigenlijk blijken chemische branden
minder erg dan we dachten.’

ingeademd, bleken tot zes jaar na de brand nog
steeds klachten te hebben. Greven: ‘Mensen hadden
vooral last van de luchtwegen. Tot voor kort dachten
we dat het om kortdurende klachten ging, die na
14
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verloop van tijd weer zouden verdwijnen. Maar in het
onderzoek kwam naar voren dat beroepsastma kan
ontstaan als men bij een brand veel rook inademt.
Ook kwam naar voren dat als brandweerlieden vaker
kleine hoeveelheden inademen dat soortgelijke effecten bleek te geven als eenmalig heel veel rook inademen. Bij kleine hoeveelheden ontstaan kleine ontstekingsreacties. Die ontsteking raak je na verloop van
tijd weer kwijt, tenzij je opnieuw in de rook staat.
Dan krijg je ontsteking op ontsteking en ontwikkelt
zich over langere tijd beroepsastma. Dat geldt dus
voor een groep die medisch gekeurd is en in principe
gezond is verklaard. Zelfs bij gezonde mensen blijkt
rook dus op lange termijn schade aan te kunnen richten.’
In het onderzoek haalt Greven ook andere groepen aan
die gevoelig voor rook zijn. ‘Mensen die allergisch zijn,
zijn ook gevoeliger voor de effecten van rook. Verder
gaan we ervan uit dat grotere gevoeligheid voor rook
optreedt bij mensen die ziek zijn of al luchtwegklachten hebben. Hetzelfde geldt voor ouderen en kinderen.’

Omstanders
In het verleden werd na een brand vaak gemeld dat er
“geen gevaarlijke stoffen waren vrijgekomen” en dat
er “geen gevaar was voor de volksgezondheid”. Het
onderzoek toonde aan dat dàt onjuist is, omdat elke
rook in principe gevaarlijk is. Op basis van zijn onderzoek waarschuwt Greven dat brandweerlieden voorzichtig moeten omgaan met de rook. ‘Het was voor
ons het signaal om de noodzaak van ademluchtbescherming serieus te nemen. Brandweermannen
zouden bij het blussen van een brand sneller, in ieder
geval voordat men rook inademt, ook al is het maar
weinig, een ademluchtmasker op moeten zetten. Maar
de effecten zijn breder. Ook journalisten of omstanders die bij branden komen kijken moeten voorkomen
dat ze rook inademen.’

Meetploegen
Het is volgens Greven een misverstand om te denken
dat het vooral de chemische branden zijn zoals de
ATF-brand en de brand bij ChemiePack in Moerdijk, die
tot gezondheidsklachten leiden. ‘Chemische branden
komen minder vaak voor, maar uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat de gevaren van rook vergelijkbaar zijn. Eigenlijk blijken chemische branden minder
erg dan we dachten, terwijl de reguliere branden juist
schadelijker zijn dan eerder werd vermoed. De stoffen
die in de rook vrijkomen bij een woningbrand zijn ook
ongezond. Al moeten we een slag om de arm houden,
omdat we bij branden niet op alle vrijkomende stoffen
kunnen meten. Als een meetploeg van de brandweer
wordt ingezet heb je maar een beperkt zicht op de
schadelijkheid van de rook. Tegelijkertijd zijn tranende
ogen en hoestende omstanders ook meetresultaten.
Ogen en neus zijn in veel gevallen gevoeliger dan
meetbuisjes. Als mensen geen onmiddellijke klachten
hebben, zijn die ook op lange termijn niet te verwachten. Dat biedt voor het bestuur wel een handvat in de
communicatie, omdat je mensen vanuit die wetenschap gerust kunt stellen op langere termijn. Als
mensen daarentegen klachten ontwikkelen, is het
belangrijk je te realiseren dat de klachten niet per se
na een week zijn verdwenen.´

“Blijf uit de rook”
Emme Groot, burgemeester van Delfzijl, is in de regio
Groningen portefeuillehouder risicocommunicatie. ‘De
kennis die Frans Greven in zijn onderzoek heeft opgedaan ligt aan de basis van een voorlichtingscampagne
in de regio. De campagne is dit najaar van start gegaan
en wordt ook onderdeel van de Groninger risicowijzer.
Inmiddels hebben meerdere veiligheidsregio’s al hun
interesse getoond. Wij geven nu een duidelijk advies
zodra er brand is: blijf uit de rook, adem zo min mogelijk rook in, sluit ramen en deuren, schakel ventilatiesystemen uit en help anderen om uit de rook te blijven.’
Groot, van huis uit chemicus, was in eerste instantie
ook verrast door het onderzoek van Frans Greven. ‘In
onze beleving was een chemische brand toch veel
gevaarlijker dan een huis-, tuin- en keukenbrand. Die
mythe heeft Frans Greven ontkracht. We hoeven niet
paniekerig om de gevolgen van rook te doen, maar het
is wel zaak om mensen op de risico’s te wijzen. Hulpdiensten en omstanders moeten worden voorgelicht

zodat ze het risico niet onderschatten. Ook zullen we
eerder de belendende percelen moeten evacueren en
er alerter op zijn om de omstanders bovenwinds te
houden.’
Volgens Groot betekent deze campagne ook dat de

Emme Groot, burgemeester van Delfzijl en portefeuillehouder
risicocommunicatie in de Veiligheidsregio Groningen.

geneeskundig functionaris binnen een beleidsteam
de ruimte moet krijgen. ‘Hij of zij moet een onderbouwing geven van het gevaar en de betekenis daarvan voor de crisiscommunicatie. Wij zijn soms
geneigd om richting de samenleving heftig te reageren bij een chemische brand. Tegelijkertijd spraken
we altijd met een zekere mate van lichtzinnigheid
over de gevaren van een woningbrand. Nu blijkt dat
de risico’s anders zijn dan we veronderstelden
moeten onze eigen voorlichters en beleidsteams dus
ook opvoeden. Als het goed brandt en mensen blijven uit de rook, dan zijn er geenvolksgezondheidsrisico’s. Dat mag je op zo’n moment dan ook vertellen. De geneeskundig functionaris speelt een cruciale
rol om die inschatting te kunnen maken.’ <
Wouter Jong/NGB
1 ‘Respiratory effects of fire smoke exposure in firefighters and the
general population’, Frans Greven 2011
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Burgemeester Bert Blase doet boekje open

Burgemeester van beroep
Het Burgemeestersblad besteedde in april van dit jaar (nummer 60) aandacht aan het boek In Statu
Nascendi van burgemeester Bert Blase. Een indringend boek over de relatie tussen twee broers: de een
burgemeester en de ander zwervend van inrichting naar inrichting. Blase putte voor de inhoud ervan
uit zijn eigen leven. De burgemeester van Alblasserdam is productief, want er verscheen deze maand
opnieuw een boek van hem: Burgemeester van beroep.

H

et boek bevat waargebeurde verhalen die het
alledaagse leven in
Ablasserdam tastbaar dichtbij
brengen. Elke maatschappelijke
kwestie in Nederland is in deze
stad terug te vinden. Werkloosheid, immigratie, vergrijzing,
religieuze veelzijdigheid en
verschillende leefstijlen. Blase:
‘Alblasserdam is een voorbeeld
van de nieuwe veelvormige
samenleving. Er woont een
grote groep confessionele inwoners – die veelal kiezen voor de
SGP. Tel daarbij een grote groep
Turkse Alblasserdammers, die in
de jaren zestig en zeventig zijn
komen werken op de scheepswerven en in de staalindustrie.
Daarnaast stemde in mijn
gemeente één op de zes inwoners op de PVV. Het idee van de “onbetwiste” autoriteit
heeft ook hier plaatsgemaakt voor een nieuwe werkelijkheid. Gezag verwerf je niet door te verwijzen naar de
laatste verkiezingsuitslag.’

Meer dan de boel bij elkaar houden
Hoe verbeter je het bestuur van onze pluriforme, mondige samenleving? In heel Nederland zoeken lokale overheden naar invulling van hun rol als gezagsdragers in
een land vol met sociale spanningen en kritische

‘De verhalen van auteur en burgemeester Bert
Blase brengen het ambt tot leven met treffende
observaties en reflecties, en met humor en
ontroering.’
Prof. Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde

16
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‘Het ambt van de burgemeester verandert in
hoog tempo. Het is mooi dat Bert Blase een
boekje open wil doen en openhartig inzicht
geeft in het denken, doen en laten van een
burgemeester in onze woelige tijd.’
Piet-Hein Donner, minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties

burgers. Als burgemeester, die per definitie boven alle
partijen staat, meent Bert Blase dat het veelbejubelde
credo “de boel bij elkaar houden” onvoldoende is.
Burgers schenken het openbaar bestuur niet vanzelfsprekend hun vertrouwen.
Als eerste burger van Alblasserdam probeert Blase sinds
november 2009 het burgemeesterschap in een weerbarstige werkelijkheid opnieuw invulling te geven. Hij is
actief op zoek gegaan naar het verhaal dat bij de
gemeenschap past door in te spelen op de ideeën die in
de samenleving leven. Door af te stappen op de plekken
waar de problemen zich afspelen.
Zijn ervaringen van de afgelopen twee jaar heeft hij nu
verwerkt in het compacte boek Burgemeester van
Beroep. Geen hoogdravende analyses, maar elf indringende en persoonlijke observaties. Openheid, betrokkenheid en vindingrijkheid zijn voor Blase leidende principes. Als burgemeester wil hij zichtbaar zijn, de confrontatie niet uit de weg gaan en rekening houden met
emoties. ‘Ik ben evengoed burgemeester van alle islamitische bewoners, als van degenen die hen liever zien
gaan dan komen.’ Blase toont leiderschap nu de tegenstellingen vandaag de dag soms groot en hard zijn. Het
boek bewijst dat een gezagsdrager namens de lokale
overheid de kloof tussen burgers en openbaar bestuur
kan slechten door te luisteren, beter te communiceren
en ruimte te geven aan het initiatief van burgers om hun
verantwoordelijkheid te nemen. <
Het boek is à 12,95 (plus € 1,95 verzendkosten) te
bestellen via www.burgemeestervanberoep.nl.

Moreel leiderschap in het openbaar bestuur

Burgemeester zijn
Marijke de Boer begeleidde vele jaren intervisiegroepen van burgemeesters. Daarbij besprak zij met
tientallen burgemeesters hun dilemma’s waar ze in de bestuurspraktijk voor komen te staan. Dat leidde
De Boer tot het inzicht dat burgemeesters in het openbaar bestuur de functionarissen zijn die voor
moreel leiderschap zorgen. In haar boek Burgemeester zijn heeft ze die inzichten aan het papier toevertrouwd. Het boek is deze maand verschenen en staat centraal in de komende Lochemconferenties.

M

arijke de Boer gaat in haar fraaie boek op
zoek naar de kernwaarden in de burgemeestersfunctie en die moreel leiderschap
kenmerken. Zij komt op zeven begrippen die centraal
staan: verantwoordelijkheid nemen, het voorbeeld zijn,
dienstbaar en betrouwbaar zijn, compassie hebben,
moed tonen en hoop bieden. Bij elk van de begrippen
geeft De Boer weer wat de betekenis ervan is in de haarvaten van het burgemeestersambt. Dat is een indringende analyse, geïllustreerd met interviews met bijna dertig
burgemeesters.

Verantwoordelijkheid nemen
‘Kijkend naar de rol van de burgemeester betekent
verantwoordelijkheid nemen enerzijds luisteren naar je
eigen waarden en normen en van daaruit antwoord
geven op gestelde (en niet gestelde) vragen in de dagelijkse bestuurspraktijk en anderzijds open staan voor

Lochemconferenties 2012
Eind januari 2012 starten de Lochemconferenties
weer. Moreel Leiderschap is het thema van deze
editie van de conferenties die dan precies dertig
jaar geleden voor het eerst in het bekende – maar
nu geheel vernieuwde – hotel ’t Hof van Gelre van
start gingen. Marijke de Boer zal met de deelnemers de kernwaarden van de burgemeestersfunctie
verkennen en toepassen in het veiligheidsdomein.

wat anderen tegen je zeggen, niet bang zijn, integer zijn’,
aldus Marijke de Boer in haar boek. ‘Het vraagt een
authentieke houding waarbij je oog moet hebben voor
de werkelijke noden en problemen in de samenleving en
een open vizier om ze vanuit je eigen positie in samenwerking met alle betrokkenen te willen oplossen.’
Han Polman kan erover meepraten en dat doet hij ook in
een interview in Burgemeester zijn. Kern van de verantwoordelijkheid als bestuurder is in de ogen van deze

burgemeester van
Bergen op Zoom dat ‘het
spel van de democratie
zo netjes mogelijk
gespeeld wordt, om het
imago van de politiek en
van de stad niet te schaden en het vertrouwen
van de inwoners in hun
bestuur te vergroten.’

Hoop bieden en
moed tonen
Ander kernelement van
moreel leiderschap is
volgens De Boer hoop
bieden. ‘Kijkend naar de
rol die burgemeesters
spelen in crisissituaties,
zullen zij steeds de afweging moeten maken
tussen hoop bieden of
valse hoop scheppen. Dat vraagt om moed èn lef’,
schrijft Marijke de Boer. ‘Hoop bieden bij belangrijke
problemen betekent een boodschap in een positief
perspectief plaatsen, vaak door kleine nuances aan te
geven, waardoor mensen meer kijken naar wat wel
mogelijk is dan naar wat niet haalbaar is. Het glas moet
dus eigenlijk altijd halfvol zijn!’ Moed tonen geldt niet
alleen in crisissituaties, zegt De Boer. ‘Het gaat eigenlijk
altijd om gedrag in risicovolle situaties, waarbij beslissingen worden genomen waarbij veel op het spel staat.
Dan volhouden, niet bang zijn en dicht bij jezelf blijven,
dat is moedig leiderschap.’ <

Ruud van Bennekom/NGB
Burgemeester zijn (€ 35,00) is te bestellen via
www.sdu.nl en verkrijgbaar in de boekhandel.
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De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, nodigt u uit

Vertrouwen: wat zijn uw  
De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, besteedt veel aandacht aan het vertrouwen van mensen
in de overheid. Hij is op zoek naar uw ervaringen en goede voorbeelden en nodigt u graag uit hem die
door te geven.  Wat is en betekent vertrouwen in deze context? Hoe ‘werkt’ dat vertrouwen in de praktijk?

‘V

ertrouwen heeft verschillende betekenissen, voor verschillende mensen, in verschillende contexten. Dat is een cruciaal inzicht
waarvan ik in de afgelopen jaren doordrongen ben
geraakt. Voor sommige mensen is vertrouwen het juiste vertrekpunt; zij beschouwen vertrouwen als een
deugd. Anderen zien vertrouwen als een gevaarlijke
grondhouding: beter is het om voortdurend een kritische afstand te bewaren. Daarnaast kent vertrouwen
in de samenleving een andere dynamiek dan het
vertrouwen van burgers in overheidsinstanties. Tot
slot: vertrouwen in de actieve zin onderscheidt zich
van betrouwbaarheid. Een bepaald niveau van voorspelbaarheid en controle lijken in het laatste de overhand te hebben, terwijl bij vertrouwen risico niet uitgesloten wordt.

Cultuur van vertrouwen
Als Nationale ombudsman gaat mijn aandacht vooral
uit naar het vertrouwen van burgers in overheidsinstanties. Ik probeer te begrijpen wat maakt dat over-

‘Ik probeer te begrijpen wat maakt dat
overheidsinstanties het vertrouwen van
burgers winnen.’
heidsinstanties het vertrouwen van burgers winnen, en
wat maakt dat zij het vertrouwen verliezen. Primair is
voor mij het gegeven dat het vertrouwen van burgers
in de overheid zich ontwikkelt in een relatie. Naarmate
er in de relatie “iets positiefs” gebeurt, kan vertrouwen groeien. Een “lege” relatie kan leiden tot kille
afstand, eventueel wantrouwen: onbekend maakt
onbemind. Essentieel is voorts dat vertrouwen langzaam groeit en snel kan verdwijnen.
Uiteraard zijn er externe factoren die van invloed zijn
op het vertrouwen van burgers. Een wereld die steeds
18
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groter en ongrijpbaarder wordt, en media die negatieve boodschap na negatieve boodschap uitzenden,
komen het vertrouwen van mensen niet ten goede. In
die omstandigheden is het een uitdaging voor de over-

‘Belangen van burgers
serieus nemen, betekent
niet voetstoots aan die
belangen gehoor geven.’
heid om te werken aan een ‘cultuur’ van vertrouwen in
welke vertrouwensrelaties kunnen opbloeien; zowel
tussen burger en overheid als tussen burgers onderling.

Behoorlijke bejegening
Veel uitgangspunten van hedendaags overheidsbeleid
zijn gebaseerd op economische of juridische inzichten
ten aanzien van de mens die te herleiden zijn tot
Hobbes, Smith en Darwin. Zij zagen de mens als rationeel wezen dat door eigenbelang gedreven wordt, en
koel redenerend tot een afgewogen beslissing komt
om zich al dan niet aan juridische regels en wetten te
houden.
In mijn werk als Nationale ombudsman valt op dat de
meeste burgers die hun vertrouwen in de (rechtvaardigheid van de) overheid zijn verloren, dit echter niet
zijn verloren omdat zij vinden dat de overheid tegen
hun eigen belang ingaat, of omdat er verkeerde
gedachtes ten grondslag liggen aan beleid waardoor
zij vinden dat zij de wet niet hoeven te gehoorzamen.
Kennelijk zijn mensen niet primair of alleen maar rationele, calculerende wezens.
De meeste mensen die hun vertrouwen in de (rechtvaardigheid van de) overheid zijn verloren, hebben het
gevoel dat zij onjuist zijn behandeld in de concrete

  ervaringen?

Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer is benieuwd naar concrete voorbeelden
uit uw werkomgeving waaruit het ‘functioneren’ van vertrouwen blijkt.

bejegening, of omdat er niet zorgvuldig wordt omgegaan met hun belangen. Zij hebben het gevoel dat ze
niet gehoord worden en niet serieus worden genomen,
en zijn ongelukkig omdat zij bijvoorbeeld nooit excuses hebben mogen horen voor gemaakte fouten.
Essentieel is wat mij betreft dan ook de wedervraag:
naar het vertrouwen dat de overheid in burgers stelt.
Foute of negatieve beelden van ‘de burger’ staan het
aangaan van een constructieve relatie met burgers en
daarmee het bouwen aan vertrouwen in de weg.
Belangen van burgers serieus nemen, betekent wat mij
betreft niet voetstoots aan die belangen gehoor geven,
maar zichtbaar maken dat die belangen gekend
worden en dat zij bij de beleidsvorming een rol spelen.
Als de burger de overtuiging heeft ‘gehoord’ te zijn
draagt dat bij tot legitimatie en aanvaarding van het
resultaat van de besluitvorming.

Verhalen uit de praktijk?
Ik denk dat dit manieren zijn waarop de overheid kan
bouwen aan vertrouwen. Om meer grip te krijgen op
hoe vertrouwen ‘werkt’ is het belangrijk om naar de
praktijk te kijken. Om die reden doe ik een beroep op
u. Ik ben benieuwd naar concrete voorbeelden uit uw
werkomgeving waaruit het ‘functioneren’ van vertrouwen blijkt. Wat ziet u zoal, of, misschien nog beter, wat
doet u zoal binnen uw gemeente?’ <
Alex Brenninkmeijer
Nationale ombudsman
Reacties kunt u sturen naar vertrouwen@nationaleombudsman.nl. Mocht u vragen hebben dan kunt u
bellen naar Emilie Röell: tel. 070 356 35 48.
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Hoogleraar citymarketing Gert-Jan Hospers

‘Citymarketing nog te vaak  

Lokale en regionale bestuurders bemoeien zich nog te vaak en te veel met citymarketing. In zijn boek
‘Er gaat niets boven citymarketing’ laat hoogleraar Gert-Jan Hospers aan de hand van de organisatie en
de resultaten van citymarketing in Groningen zien dat het wijs is om het trekken van bezoekers over te
laten aan marketeers. ‘Marketing betekent scherp kiezen, mensen voortrekken. De overheid staat voor
gelijke behandeling. Dat botst.’

D

e afgelopen jaren hield hoogleraar citymarketing Gert-Jan Hospers tientallen lezingen voor
een publiek van lokale en provinciale bestuurders en ambtenaren, en overal in het land hoorde hij
dezelfde mantra: ‘We hebben hier zoveel te bieden,
alleen bijna niemand weet het nog. Dus dat moeten
we op de kaart zetten.’ Een begrijpelijke, maar

‘Bij citymarketing moeten bestuurders
wel betrokken zijn, maar zich er niet mee
bemoeien.’
verkeerde gedachte, volgens hem, die hij nu tot zijn
teleurstelling ook weer in Nijmegen gepredikt ziet
worden. ‘Nijmegen had gekozen voor het profiel van
“De oudste stad van Nederland”. Romeinen, Middeleeuwen, een duidelijk profiel en nog onderscheidend
ook. Iets waar je veel mee kunt met citymarketing.
Maar nu heeft het college besloten dat ze Nijmegen
ook als dynamische kennisstad met cultuur, loopsport
en veel groen in de markt willen zetten. ‘Die kenmerken kloppen allemaal wel, maar in citymarketing geldt
dat je door een zo scherp mogelijk profiel te kiezen de
meeste kans hebt om een sterk merk te worden. In
Nijmegen dreigt de Wet van de aardbeienjam te gaan
gelden: hoe meer je het uitsmeert, hoe dunner het
wordt’, aldus Hospers.

Groningen
Voor wie wil je een gemeente op de kaart zetten? Over
welke kaart heb je het eigenlijk? Dat zijn de vragen
waar goed citymarketingbeleid mee begint als je
toeristen wilt trekken. Als er een plek is waar dat de
afgelopen jaren met veel succes in praktijk is gebracht
is het Groningen. ‘Er gaat niets boven Groningen’ is
veruit de meest bekende citymarketingslagzin van het
20

burgemeestersblad 63  2011

land. Het imago verbeterde flink sinds 2004 en het
aantal unieke bezoekers van de website toerisme.
groningen.nl steeg tussen 2003 en 2007 van 82.000
naar 600.000. Het aantal overnachtingen in de provincie Groningen lag in het recordjaar 2009 op bijna
anderhalf miljoen (1,2 miljoen in 2005), waarvan ruim
300.000 in de stad Groningen. Alleen al in de stad was
de spin-off van het verblijfstoerisme in 2009 24
miljoen euro. De toeristische aantrekkingskracht is,
volgens Gert-Jan Hospers, aantoonbaar en in structurele zin verbeterd.
De belangrijkste factor voor dit succes, zegt hij, is dat
de citymarketing in 2003 door de gemeente Groningen
op afstand is geplaatst en ondergebracht in de onafhankelijke stichting Marketing Groningen. Groningen is
acht jaar later nog steeds een van de weinige gemeenten die dat heeft aangedurfd. ‘Het overgrote deel van
de Nederlandse gemeenten redeneert te veel vanuit
zichzelf en te weinig vanuit de doelgroep’, zegt
Hospers. Voor hem is dat het bewijs dat bestuurders
zich niet met citymarketing moeten bemoeien. ‘Als
citymarketing een politiek speeltje wordt, moeten we
vrezen voor de effectiviteit’, schrijft hij in ‘Er gaat niets
boven citymarketing’. Hij vraagt zich zelfs hardop af of
een overheid zich überhaupt wel als marketeer kan
opstellen. ‘Marketing is kiezen, iemand voortrekken of
een douceurtje geven. De overheid staat voor gelijke
behandeling. Als een bestuurder echt serieus met citymarketing aan de gang gaat, acht ik de kans groot dat
hij in een gewetensconflict belandt.’

Liefdevolle verwaarlozing
Dat de Groningse bestuurders de moed hadden om
citymarketing los te laten, zegt hij, is de verdienste van
de huidige burgemeester van Den Helder, Koen Schuiling, die toen in Groningen wethouder van Economische Zaken was. Hospers: ‘Marketing Groningen kreeg
daardoor de handen vrij om de marketingfilosofie door
te voeren. Ze hoefden niet voor elk wissewasje terug
naar de bestuurder. Bij citymarketing moeten bestuur-

  een politiek speeltje’

De Groningse burgemeester Peter Rehwinkel nam op 23 november het eerste
exemplaar van ‘Er gaat niets boven citymarketing’ in ontvangst van Gert-Jan Hospers.

ders wel betrokken zijn, maar zich er niet mee bemoeien. Hun attitude moet die zijn van liefdevolle verwaarlozing.’ Pas als er wat te vieren valt, zegt hij, is het tijd
voor bestuurders om zich te laten gelden. ‘Dat noem ik
het ‘eitje erbij-effect’. Essentieel voor een succesvol
citymarketingbeleid is dat alle stakeholders er uiteindelijk zelf iets aan kunnen toevoegen. Net zoals enkele
decennia geleden in de VS de kant-en-klare cakemix
werd gewijzigd in een mix waaraan je zelf twee eieren
moest toevoegen. Daardoor voelde de cake voor
Amerikaanse huisvrouwen weer als een cake die ze
zelf hadden gebakken.’
Behalve het op afstand plaatsen van citymarketing, is
het natuurlijk ook noodzakelijk dat de gekozen marketingstrategie en de uitvoering ervan kwalitatief van een
hoog niveau is. Groningen positioneert zich als een
plek met grote cultuurhistorische waarde (het oudste
cultuurlandschap van Europa), met de stad Groningen
als de bruisende culturele hoofdstad van het noorden.
De provincie is te beschouwen als een verzameling van
kleinschalige natuur- en cultuurattracties. Marketing
Groningen ziet het als een ‘land vol pareltjes’. Om die
merkidentiteit bij consumenten te laten landen, is
echter focus nodig. Daarvoor bedacht Marketing
Groningen de G7, de zeven redenen om Groningen te
bezoeken. Dat zijn Pieterburen, het vestingstadje Bour-

tange, kerken, wierden, borgen, het Lauwersmeer en
de stad Groningen. Allemaal kwalitatief hoogwaardig
en onderscheidend. De G7 is een vondst, omdat uit
Amerikaans onderzoek blijkt dat mensen niet meer dan
zeven objecten in één en dezelfde categorie kunnen
onthouden.

Doelgroep
Als doelgroep werd ‘Geïnteresseerd Nederland’ gedefinieerd. Lang niet iedereen houdt immers van cultuurhistorie, wandelen of Russische schilderkunst. Het

‘De plekken waar we geboren zijn, wonen
en werken zijn het decor van ons leven.’
aanbod van Groningen past bij mensen die hoger zijn
opgeleid en een intrinsieke belangstelling hebben voor
cultuur, natuur en historie (volgens Motivaction zo’n
1,7 miljoen Nederlanders, onder wie zo’n beetje alle
Volkskrant- en NRC-lezers). Deze scherpe keuze sluit
echter andere doelgroepen niet uit. Zo is er nog
voldoende ruimte om marketingactiviteiten te
burgemeestersblad 63  2011
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ontplooien die gericht zijn op winkelend publiek,
Groningers zelf en dagjesmensen uit Duitsland. Maar
het denken vanuit de doelgroep Geïnteresseerde
Burgers staat ook daarbij altijd centraal. Bij Marketing
Groningen werken tenslotte marketeers en geen
mensen die hun sollicitatiebrief ooit zijn begonnen
met: ‘Ik woon mijn hele leven al in Groningen en wil
daarom graag bijdragen aan de profilering van deze
prachtige stad en streek’. Die brieven worden meteen
opzij geschoven. Volkomen terecht, vindt Hospers,
want inwoners kijken heel anders naar hun omgeving
dan buitenstaanders.

Mensen en plekken
In zijn boek, vertelt hij, heeft hij het marketingdenken
dan ook gekoppeld aan het denken over plekken en
mensen. ‘Plekken doen wat met mensen. De plekken
waar we geboren zijn, wonen en werken zijn het decor
van ons leven. We voelen daar iets heel anders bij dan
bij plekken waar we nooit eerder zijn geweest. Dat
gegeven is heel essentieel voor citymarketing. Jij kunt
het gebied waar je woont om bepaalde redenen heel
mooi en interessant vinden, maar voor de persoon die
jij wilt trekken, geldt dat niet per se. Je moet je inleven
in je doelgroep om je als plek goed te positioneren’,
aldus Hospers. ‘Citymarketing draait om empathie.
Ranglijsten, zoals “De Beste Gemeenten van Nederland” van Elsevier moeten dan ook niet al te serieus

‘Je zult zien dat kinderen weer dichter bij
hun ouders gaan wonen.’
worden genomen. Ook in gemeenten die in de onderste regionen van de lijst staan kun je domweg gelukkig
zijn. Ik noem het de Paradox van Bellingwedde,
volgens Elsevier ’s lands minst aantrekkelijke woongemeente. Naar aanleiding van die laatste plek, schreef
een inwoner van Bellingwedde in een ingezonden brief
in Elsevier: ‘Als ik ’s ochtends de krant uit de brievenbus aan de doorgaande weg haal en dan minutenlang
niets anders hoor dan de vogels – veel vogels – denk
ik: dit is de beste plek, nr. 418 op de lijst.’
‘Deze “sense of place” van mensen, het gevoel dat
mensen bij een plek hebben, moet altijd het uitgangspunt zijn van citymarketingactviteiten’, stelt Hospers.
Zowel van “koude” citymarketing, dat zich richt op
doelgroepen van buiten als “warme” citymarketing,
dat gericht is op mensen die al in je gebied wonen,
werken en studeren. ‘Een van de dingen die ik in mijn
22
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boek duidelijk hoop te maken is dat mensen niet zo
snel verhuizen. Tijdens mijn lezingen vraag ik altijd
aan mensen in de zaal: stel u krijgt elke maand 1000
euro netto extra bijgeschreven op uw bankrekening. U
behoudt uw baan, maar u moet wel verhuizen naar
Hengelo. Doet u dat? Slechts een handjevol handen
gaat dan omhoog. Als ik vervolgens vraag waarom zij
daarvoor bereid zijn te verhuizen, zeggen ze: “Mijn
partner komt uit Twente of ik heb er zelf roots.”
Mensen verhuizen niet zomaar naar een plek die ze
niet kennen. Dat is iets wat in de toekomst ook voor
krimpgebieden weer belangrijk gaat worden. De zorg
wordt onbetaalbaar, de kinderopvang ook. Je zult zien
dat kinderen weer dichter bij hun ouders gaan wonen.
Sociale verbanden worden weer belangrijker. Niet uit
morele geitenwollensokkenmotieven, maar veel meer
vanwege praktische en financiële redenen. Mensen
hebben elkaar in de toekomst meer nodig. Misschien
dat jongeren ook weer terugkomen naar het gebied
waar ze vandaan komen. In Zeeland hebben ze het al
over ‘Boemerangzeeuwen’. Het begrip ‘thuis’ zou wel
eens veel belangrijker kunnen worden.’ <
Peter van Noppen
Er gaat niets boven citymarketing van prof. dr.
Gert-Jan Hospers is voor €24,95 verkrijgbaar
in de boekhandel. Uitgeverij: Haystack, ISBN:
9789461260154.
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15 maart 2012

Toekomstige vacatures

Donderdag 15 maart 2012 is een echte
burgemeestersdag in Den Haag. In de
middag is er in VNG-gebouw De
Willemshof voor de leden van het genootschap de jaarvergadering. Aansluitend is
om 17.00 uur de jaarlijkse Burgemeesterslezing in het stadhuis van Den Haag.
De lezing is voor alle belangstellenden
toegankelijk. Reserveert u 15 maart 2012
dus maar vast in uw agenda.

Het ministerie van BZK publiceert periodieke overzichten van toekomstige burgemeestersvacatures op www.rijksoverheid.
nl. Vanaf nu zal het Burgemeestersblad
het actuele overzicht opnemen in de
servicerubriek van elk Burgemeestersblad. Voor de komende periode zullen in
ieder geval vacant worden:
Best (27.015 inw.), Echt-Susteren (32.000
inw.) Gennep, Haren (18.715 inw.) Heusden (43.060 inw.) Hollands Kroon (47.667
inw.), Hof van Twente (35.000 inw.),
Nijmegen (156.000 inw.) Oldenzaal
(31.400 inw.), Roermond (55.655 inw.),
Smallingerland (55.384 inw.) en Zoetermeer (121.600 inw.).

De teller komt boven de honderd
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters ondersteunt burgemeesters en
locoburgemeesters die te maken krijgen
met een crisis. Dit jaar zijn bij meer dan
honderd crises aan burgemeesters
aandachtspunten van collega’s meegegeven.

Stand van zaken
crisisbeheersing
In februari 2012 organiseert het NIFV in
nauwe samenwerking met het Infopunt
Veiligheid vier avondcolleges, waarin de
stand van zaken op het gebied van wetgeving, rapporten en evaluaties van incidenten worden doorgenomen en samengevat.
Docenten zijn Wouter Jong en Frank Cools
(NIFV). Voorafgaand aan deze colleges
vindt op 23 januari 2012 (13.30 - 16.30
uur) een aftrap plaats. Deze sessie is
gratis toegankelijk voor burgemeesters
en voor medewerkers van NIFV. Geïnteresseerde burgemeesters kunnen zich
aanmelden via Sandy Pilage (Sandy.pilage@nifv.nl of tel. 026 355 24 00).

Ken uw bevoegdheden
Bent u op de hoogte van uw bevoegdheden? Hoe zit het dan met de prostitutiewetgeving? Wat brengt de nieuwe Dranken Horecawet met zich mee? Wat betekent de zorgplicht van de burgemeester
voor het lokale veiligheidsbeleid? Op
www.burgemeesters.nl/bevoegdheden
vindt u een uitgebreid overzicht van de
bevoegdheden van de burgemeester op
het gebied van openbare orde en veiligheid.

Eindejaarssluiting NGB-bureau
Het bureau van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is gesloten van
23 december 2011 t/m 1 januari 2012. De
ondersteuning gaat in deze periode
gewoon door.
Burgemeesters en locoburgemeesters die
te maken hebben met een crisis kunnen
doorlopend gebruik maken van de ondersteuning via tel. 070 - 373 80 80.

Lezersonderzoek
Burgemeestersblad
Begin 2012 kunnen de burgemeesters
deelnemen aan een digitaal lezersonderzoek over hun magazine: het Burgemeestersblad. Via beantwoording van een
vragenlijst kunnen zij hun waardering
voor het blad kenbaar maken en aangeven welke richting het blad op zou
moeten. In het volgende nummer van het
Burgemeestersblad vindt u de uitslag.
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