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commentaar
De ramp was dichtbij

en val je terug op alertheid, ervaring, improvisatietalent en
een passend beeld op tv. Burgemeester Bas Eenhoorn van
Alphen aan de Rijn liet dat bijvoorbeeld zien na de schietpartij op 9 april vorig jaar, die zes dodelijke slachtoffers en
zestien gewonden eiste. Hij werd een toonbeeld van moreel
leiderschap en schreef er een boek over, Drie minuten..
Toen op 18 augustus vorig jaar het noodweer uitbrak boven
het popfestival Pukkelpop bij het Belgische Hasselt, vijf
doden en 72 gewonden, was ik toevallig in dat land. De
toon waarop de media erover berichtten verschilde aanmerkelijk met wat je in Nederland zou verwachten. Terwijl de
hulpdiensten hun werk deden stond niet de schuldvraag
centraal, of hoe het had kunnen gebeuren, maar het besef
dat zoiets nu eenmaal bij het leven hoort. Bijna had ik als
Belg geboren willen zijn. Totdat ik onlangs een reportage
zag over het Belgische falen bij de opsporing van de Bende
van Nijvel, die tussen 1982 en 1985 dood en verderf zaaide
in de Belgische openbare ruimte. Er waren 28 onschuldige
doden en 40 gewonden en in het licht van de verjaring nog
geen spoor van daders. Ik zucht en zoek steun in de boeken
Burgemeester zijn van Marijke de Boer en Burgemeester
van beroep van collega Bert Blase. Moge mijn volgende
ramp de Elfstedentocht zijn.
Johanneke Liemburg
Burgemeester van Littenseradiel
Lid redactiecommissie Burgemeestersblad
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Inhoud

De door de elementen en de media veroorzaakte Elfstedenkoorts was de hevigste sinds jaren. Het plotselinge koudefront leek veelbelovend, maar bleek uiteindelijk niet krachtig genoeg om het voor de tijd van het jaar te warme water
overal voldoende af te koelen. Tv-anchorman Mart Smeets
raakte door de onderkoelde wijze waarop dat nieuws
gebracht werd, in extase: ‘Zo doen ze dat in Friesland.’
Elfstedenvoorzitter Wiebe Wieling, die in deze rol nog
weinig heeft hoeven bewijzen, werd terstond geschikt
geacht voor bijna elke functie die daadkracht vereist: baas
van Ajax bijvoorbeeld. Als antwoord bond hij de volgende
dag zijn schaatsen onder en reed nog een rondje. Want al
kwam de Tocht der Tochten er niet, wie wilde schaatsen,
kon zijn gang gaan. Naast veel ijspret betekende dat naar
schatting 13.000 gewonden door valpartijen, 12.800 meer
dan in normale omstandigheden zonder ijs.
Voor de burgemeesters aan de Elfstedenroute is de tocht
GRIP4, een dreigende ramp, maar één waar je je op kunt
voorbereiden. Evenals de Rayonhoofden kwamen wij bijeen
om voor de laatste maal het draaiboek door te nemen. We
waren er zo dichtbij, dat de evaluatie al voor de tocht kon
beginnen. Voor het mobiliseren van de hulpdiensten bleek
op zijn minst 48 uur nodig te zijn, zodat de mogelijkheid om
in geval van naderende dooi de tocht nog binnen 36 uur uit
te schrijven, uit het draaiboek werd geschrapt.
Bij de meeste andere rampen heb je die voorbereiding niet
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Huib Zijlmans, langst zittende burgemeester stopt ermee

‘Maak stramien voor  

Huib Zijlmans zet per 1 april 2012 een punt achter zijn bewogen burgemeestersloopbaan. Hij begon in
1978 in Wijhe en was toen de jongste burgemeester. Nu vertrekt de burgemeester van Beuningen als de
langst zittende Kroonbenoemde burgemeester van Nederland. Een afscheidsinterview hoefde van hem
niet, maar wel wil hij met het Burgemeestersblad zijn zorgen delen over de toenemende stroom aan
zogenoemde integriteitonderzoeken.

‘E

en valse beschuldiging is het ergste wat me
in al die jaren is overkomen’, zegt Huib
Zijlmans. Als er één burgemeester is die dat
heeft ervaren, is hij het wel. Hij werd in 1997 beticht
van machtsmisbruik toen een officier van justitie een
psychiatrisch onderzoek tegen een inwoner had
gelast. Het Riagg verklaarde tegenover de inwoner ten
onrechte dat de burgemeester opdracht had gegeven.
Het hof, in bezit van proces-verbaal, vond dat hij
vervolgd moest worden. Maar bij de strafzaak voor de
rechtbank bleef er helemaal niets over van de beschuldigingen. ‘Het hof en de rechtbank hebben blunders
begaan. Uiteindelijk ben ik dan wel vrijgesproken,
maar ik kreeg wel een tik voor mijn kop. Voor mij was
de geloofwaardigheid van de rechtelijke macht weg. In
mijn waardensysteem was dat nou juist erg belangrijk.
Rechtmatigheid, doelmatigheid en integriteit; dat vond
ik juist belangrijk. Als burgemeester en als persoon zat
ik heel erg op de rechtvaardigheid: je gedraagt je
netjes volgens de regels en je moet die keurig en
zuiver naleven. Zo dacht ik dat de rechterlijke macht
ermee zou omgaan. Ik was mijn houvast en ankering

‘Een valse beschuldiging is het ergste wat
me in al die jaren is overkomen.’

kwijt. Je waardensysteem kachelt in elkaar, terwijl
rechtvaardigheid juist je drijfveer was om in het metier
te gaan. Dat resulteerde gewoon in een burn-out, maar
dat kun je niet vertellen aan de buitenwacht. Met
professionele begeleiding heb ik mijzelf wel weer op
de rails gekregen, maar had wel een aversie opgebouwd naar de rechterlijke macht’, vertelt Zijlmans. ‘Ik
heb sindsdien ook veel begrip voor mensen die in onze
rechtstaat helemaal vastlopen. Je krijgt een
bevangenheid,een esprit, omdat je je identificeert met
het onrechtvaardigheidgevoel dat je ooit zelf hebt
4
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meegemaakt. Neem sommige vluchtelingen; je hart
gaat open. Daar hebben ze aan mij een felle gekregen.
Zo heeft de affaire ook vormende kanten. Je ontdekt
dat je meer bent voor mensen dan alleen die rechtshandhavende politieagent.’

Incidenteel
Met zijn ervaring van de valse beschuldiging maakt
Zijlmans zich zorgen over wat er allemaal over bestuurders wordt geschreven in rapporten over integriteitonderzoeken. ‘Ik was emotioneel geraakt toen ik hoorde dat een collega zich te beschaamd voelde om over
straat te gaan. Dat kwam door wat in een rapport over
deze collega opgetekend was. Ik ben me toen gaan
verdiepen in hoe zo’n bureau het onderzoek doet. Wat
schrijven ze op? Ik heb rapporten gelezen met de
vraag voor ogen of te rechtvaardigen is wat ze rapporteren. Ik heb grote twijfel bij de rechtmatigheid van de
rapportages. Het gaat er niet om of die goed of fout
zijn, het gaat om de vraag hoe procedures gewaarborgd zijn bij het onderzoekende bureau. Die zijn
namelijk niet gewaarborgd’, concludeert Zijlmans. ‘Bij
veel gemeenten is onkunde als ze een onderzoek laten
uitvoeren, omdat je het immers maar een enkele keer
meemaakt. ‘Daarom vindt Zijlmans het verstandig om
na te denken over voorbereiding op een integriteitonderzoek, de opdrachtverlening, het onderzoeksproces
en de publicatie van het rapport.
Huib Zijlmans heeft geen persoonlijke rancune naar
welk bureau dan ook, maar vindt dat het Genootschap
of de VNG er iets aan moet doen. Ik doe een oproep om
voor toekomstige situaties gezamenlijke uitgangspunten te formuleren. Laten wij een algemeen stramien
hanteren en voorwaarden voor goed integriteitonderzoek opstellen. Voor een gemeentebestuur dat plotseling voor een integriteitvraag staat, is het altijd incidenteel: dan zit je met je handen omhoog. Vraag je nu af
wat verstandig is, hoe kun je de zaak in de klauwen
houden en is het geen onderdeel van een politiek spel?
Een van de punten is dat een onderzoeksbureau niet op

  integriteitonderzoek’

Per 1 april stopt Huib Zijlmans als burgemeester.
Hij is de langstzittende Kroonbenoemde
burgemeester van Nederland. Die titel gaat dan
1 maand over naar Koos Schouwenaar, die tot 1 mei
burgemeester van Middelburg is.

de stoel van de rechter moet zitten. Nu doen bureaus
soms de opsporing en de oordeelvorming. Ook moet
een bureau volledig transparant blijven en verantwoorden wat wel en vooral ook wat niet in een rapportage is
opgenomen. Een goede onafhankelijke bestuurlijke
begeleiding lijkt mij overigens heel verstandig.’

houden, ook al trappen ze op je ziel. Laat maar betijen.” En als je het niet meer houdt “ga op vakantie”.
Dat kost je anderhalf jaar, maar dan ebt het wel wat
weg en word je minder scherp.’

Normatieve kaders

Grote plannen voor na zijn vertrek heeft hij niet. ‘Ik ga
niks doen met betaald werk. Met filosofie, kleinkinderen, sporten en hier en daar hulp verstrekken kom ik
mijn tijd ruimschoots door. En ik moet weer gewoon
burger worden. De voordeur zal niet meer voor me
worden opengehouden en ik zal mijn jas weer zelf aan
moeten doen’, zegt hij in overdrachtelijke zin. ‘Met Jan
van Maasakkers heb ik afgesproken de vierdaagse te

Er is een grote noodzaak om normatieve kaders op te
stellen waarbinnen bureaus moeten opereren volgens
Zijlmans. ‘Die moeten helder zijn. Het is toch zot dat
een particulier bureau de overheid zo de maat neemt.
Ik heb alle ellende meegemaakt toen ik in de verdachtenbank zat, maar ik had nog altijd de Nederlandse
wetgeving, de rechtbank en opnieuw het gerechtshof.
Dat gaf waarborgen in een rechtssysteem. Maar je kunt
schieten op integriteitrapporten, al beweren ze de
grootste onzin, morgen staat het in de krant en dan
kleeft het aan je. “Waar rook is, zal ook vuur zijn”,
denken de mensen.’ Destijds was Zijlmans een half
jaar buiten functie: ‘Als je al weg bent, kun je je niet
verweren of verantwoorden, maar als privépersoon
loop je wel door de gemeente. Je krijgt van alles over je
uitgestort en men rekent je de beschuldigingen aan.
Dat zijn choquerende en pijnlijke ervaringen, ik zie dat
ook bij collega’s die tijdens integriteitonderzoeken niet
in functie zijn. Tegen hen zeg ik “Je moet je mond

Het hele circus

‘Je moet je mond houden, ook al trappen
ze op je ziel. Laat maar betijen.’
gaan doen. Voor mij is dat al de zestiende keer. Wat ik
het meest ga missen? De dagelijkse contacten met de
mensen op het gemeentehuis. De ambtenaren, de
raadsleden, de wethouders, het hele circus.’ <
Ruud van Bennekom/NGB
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DGBK
Een wetswijziging
Allemaal hebben we wel een mening over integriteit. We
lezen er vrijwel dagelijks over in de kranten of zien beelden op het nieuws. In een democratische rechtsstaat als
de onze is de integriteit van de overheid onontbeerlijk
voor het functioneren van diezelfde overheid en het
vertrouwen van burgers daarin. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat integriteit de afgelopen jaren hoog op
de agenda heeft gestaan – en ook de komende jaren zal
blijven staan.
Het college van burgemeester en wethouders heeft als
bevoegd gezag van de ambtelijke dienst de verantwoordelijkheid voor de integriteit van die dienst. Het afleggen
van de eed of belofte door ambtenaren lijkt de laatste
jaren aan betekenis te hebben gewonnen. Het verschijnen van de basisnormen integriteit, gezamenlijk product
van overheden en politie, geeft houvast aan ambtenaren
en hun bestuurders.
Integriteit krijgt een bijzondere dimensie als het gaat om
de integriteit van politieke ambtsdragers. Zij zijn immers
het gezicht van de overheid. Hun gedrag – goed of slecht
– straalt uit op de overheid als geheel. Juist vanwege die
politieke dimensie is dit ook het meest kwetsbaar om
aan de orde te stellen. Een burgemeester heeft in dergelijke situaties een bijzondere verantwoordelijkheid. Hij of
zij is immers het boegbeeld van de gemeente. De positie
als voorzitter van raad en college maakt hem of haar de
spil van het lokaal bestuur. De burgemeester is dan ook
bij uitstek degene om integriteitskwesties aan de orde te
stellen – soms zelfs tegen de stroom in.
Die mening wordt breed gedragen. Eind 2010 heeft de
Tweede Kamer een motie aangenomen van de leden
Heijnen en Schouw om de rol van de burgemeester bij
integriteit in de Gemeentewet vast te leggen. Tegen de
tijd dat u dit leest, heeft het conceptwetsvoorstel hopelijk ons BZK-bureau verlaten en ligt het ter consultatie bij
het NGB en de VNG. De bepaling moet de burgemeester
steun in de rug geven, buiten twijfel stellen dat de
burgemeester hier een taak heeft, zodat hij onbelemmerd kan optreden. Een burgemeester moet durven
optreden, ook wanneer het een raadslid of wethouder
betreft. Het kan variëren van redelijk onschuldige zaken,
zoals een verkeerd ingevulde declaratie, tot en met
ernstige beschuldigingen, zoals aanwijzingen voor
belangenverstrengeling.
Er is voor gekozen de bepaling de vorm te geven van een
explicitering van de taken die artikel 170 Gemeentewet
de burgemeester toekent. Door deze taak niet toe te
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Gert-Jan Buitendijk
Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

voegen aan de opsomming in het eerste lid, maar vast te
leggen in een apart artikellid, wordt het bijzondere
karakter benadrukt. Dat komt ook tot uitdrukking in de
formulering: de burgemeester bevordert de integriteit.
Dat veronderstelt een actieve houding. Het is ook een
formulering waarmee raadsleden noch wethouders de
burgemeesters buiten de deur kunnen houden als het
lastig wordt. De burgemeester kan zich dan beroepen op
zijn wettelijke verantwoordelijkheid.
Voor een concrete bevoegdheid in de zin van doorzettingsmacht richting raadsleden en wethouders is niet
gekozen. Dat zou immers teveel afbreuk doen aan de
onafhankelijke positie van raadsleden, die als gekozen
volksvertegenwoordigers slechts door de kiezer ter
verantwoording kunnen worden geroepen. En bij
wethouders is het de raad die hen ter verantwoording
roept en zo nodig sanctioneert. Dit geeft al aan dat de
burgemeester in een ingewikkeld krachtenveld heeft te
opereren. Daarom ook wordt voorgesteld de Commissaris van de Koningin, als steun in de rug, de bevoegdheid
te geven te adviseren en te bemiddelen wanneer de
bestuurlijke integriteit van de gemeente in het geding is.
Met de wetswijziging hopen we een bijdrage te leveren
aan de verbetering van het openbaar bestuur. Dat is wat
onze voortdurende aandacht en zorg heeft.
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Klasse en klasje

De Lochemconferenties zijn weer achter de rug.
Ongeveer de helft van de collega’s is in staat
geweest om aan een van de bijeenkomsten
deel te nemen. Ook dit jaar was het weer een
groot succes. Zo was de inhoud prima. Aan de
hand van het door Marijke de Boer geschreven
boek over Moreel Leiderschap kwamen allerlei praktijksituaties aan de orde waarin collega’s de juiste beslissing moesten nemen of
het goede voorbeeld moesten geven. Goed om
van elkaar te leren en met elkaar van gedachten te wisselen over morele dilemma’s. En het
is altijd weer een feest om met zoveel collega’s
onder elkaar te zijn en elkaars ervaringen te
delen. Dus wederom klasse die conferenties;
en veel dank aan Ruud van Bennekom en alle
anderen die hebben bijgedragen aan inhoud en
organisatie.
De laatste weken was er weer veel landelijke
aandacht voor ons ambt. Dat had vooral te
maken met het uitgelekte advies van de vertrouwenscommissie in Nijmegen. Een vrouwelijk
Kamerlid van de PvdA zou op nummer 1 staan.
De media constateerden terecht dat er in de
grotere steden tegenwoordig bijna alleen nog
maar oud-Kamerleden tot burgemeester worden
benoemd.
En wat het Genootschap daarvan vindt? Nou,
daar vindt het Genootschap natuurlijk niks
van, want alle burgemeesters zijn ons even lief.
En we hebben een prachtig ambt dat voor iedere
Nederlander van boven de achttien open staat.
Maar het is natuurlijk wel jammer dat de doorstroming van zittende burgemeesters door deze
zij-instromers wordt belemmerd. En dat kan
weer afbreuk doen aan de aantrekkelijkheid van

het ambt, vooral voor jongere mensen.
Er zijn meerdere verklaringen te bedenken voor
de populariteit van Kamerleden in de grotere
steden. Te denken valt aan goede contacten
in Den Haag en de aantrekkingskracht van
een bekende kop van de televisie. Maar dat
neemt niet weg dat het Kamerlidmaatschap iets
heel anders is dan het burgemeesterschap. Er
zijn maar bar weinig overeenkomsten. En daarom hoeft een goed Kamerlid nog geen goede
bestuurder te zijn en een goede bestuurder niet
altijd een goed politicus. Er is dus nogal eens
sprake van een risico.
Je zou zeggen dat vertrouwenscommissies liever
op safe spelen en kiezen voor kandidaten met
bewezen stevige lokale bestuurservaring. Samen
met de Commissarissen van de Koningin zouden
we eens moeten uitzoeken waarom dat niet zo is.
Om vervolgens als Genootschap de vraag te beantwoorden of we daar iets aan willen en kunnen
doen.
Kunnen we collega’s met ambitie beter voorbereiden via een klasje? Of is het zinvol om
vertrouwenscommissies aan te bieden met (oud)
collega’s te sparren over wat iemand nu eigenlijk
een goede burgemeester maakt ? En dat natuurlijk niet om anderen de pas af te snijden, maar
wel om te zorgen dat ons ambt aantrekkelijk
blijft door de doorstroming een beetje op gang
te houden.
Ten slotte: Hubert, van harte gefeliciteerd met
het feit dat je op nummer 1 staat. Het kan dus
toch nog. Van Venlo naar Nijmegen !

Bernt Schneiders
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Fred de Graaf en Han Noten zijn burgemeester en Eerste Kamerlid

Combinatie burgemeester-Eer
Han Noten combineert zijn burgemeesterschap van Dalfsen met het lidmaatschap van de Eerste Kamer.
Fred de Graaf, nu voorzitter van de Eerste Kamer was jarenlang lid van de senaat en tegelijkertijd
burgemeester. Onomstreden is de combinatie echter nog steeds niet. Aan die discussie moet maar eens
een einde komen, menen beiden. Eerste Kamerlid is een prachtige bijbaan voor een burgemeester.

‘H

eel raar’ en ‘ik snap het niet’, zegt burgemeester Han Noten van Dalfsen regelmatig
als we het hebben over hoe het komt dat er
soms zo moeilijk wordt gedaan over de combinatie van
burgemeester en Eerste Kamerlid. ‘Ik ben er nu een
keer of vier op aangesproken en constateer een
normatieve verschuiving als het gaat om de acceptatie
dat volksvertegenwoordigers ook nog andere functies
in de samenleving hebben. Maatschappelijke ervaring
wordt in de publieke opinie steeds vaker verward met
maatschappelijke belangen. Maatschappelijke waarde
die politici meebrengen is een negatieve waarde
geworden. Je bent pas een goed politicus als je volle-

‘Je bent pas een goed politicus als je
volledig afhankelijk bent van de politiek.
Idioot.’
dig afhankelijk bent van de politiek. Idioot. Afhankelijkheid en onafhankelijkheid hadden toch altijd iets te
maken met of je aandelen had, familie had die…daar
ging het over. Nu ben je een belangenbehartiger als je
ergens in actief bent. Dat is erg. We zijn de splitsing
aan het maken tussen maatschappelijk en politiek
actief. We zijn het uit elkaar aan het trekken. Eigenlijk
wordt er gezegd: mensen die werken mogen geen politicus zijn. Dat is funest voor de politiek als dat zo doorgaat.’

Geen dubbelfunctie
De fout die gemaakt wordt, zegt Fred de Graaf, voorzitter van de Eerste Kamer en oud-burgemeester van
onder andere Vught en Apeldoorn, is dat men de
Eerste en Tweede Kamer over één kam scheert. ‘Er zijn
regels over nevenfuncties, zoals de plicht tot publicatie. Maar wat de Eerste Kamer niet hoeft en de Tweede
8
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Kamer wel is de bedragen erbij vermelden.’ Dat onderscheid is trouwens pas gemaakt bij de behandeling
van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. ‘Hallo, zeiden
de professoren, architecten, rechters, directeuren, enz.
Ik heb geen enkele behoefte om dat wat ik in mijn
hoofdberoep verdien aan het publiek kenbaar te
maken. Daar is toen een hele tijd over gediscussieerd
en uiteindelijk is het geaccepteerd. En ik vind dat ook
terecht. Eerste Kamerlid is een nevenfunctie, Tweede
Kamerlid een hoofdfunctie,’ aldus De Graaf.
‘Precies’, zegt Han Noten, ‘het burgemeesterschap en
het lidmaatschap van de Eerste Kamer is trouwens ook
geen dubbelfunctie. Ik ben burgemeester.’ De essentie
van het Eerste Kamerlidmaatschap is juist dat je vanuit
je maatschappelijke rollen en verantwoordelijkheden
een inbreng hebt in het wetgevingsproces. Het gaat
om die maatschappelijke ervaring.’ Noten zit inmiddels
een jaar of negen in de Eerste Kamer, waarvan bijna
acht jaar als fractievoorzitter. In die tijd bekleedde hij
diverse functies in het bedrijfsleven. Zo was hij directeur bij NS, voorzitter van het bestuur van ActiZ (organisatie van zorgondernemers), voorzitter van de Raad
van Commissarissen van Mn Services (een van de
grootste pensioenfondsen) en lid van de Raad van
Commissarissen van Smit Internationale (sleper). De
ongeschreven code in de Eerste Kamer is dat je niet
het woord voert over dingen die voor jouw hoofdberoep van belang zijn. Noten: ‘Als directeur NS sprak ik
niet over de spoorwegen en toen ik voorzitter van ActiZ
was, vermeed ik het thema zorg in mijn Algemene
Beschouwingen. Dat is logisch. Ik ben nu woordvoerder mobiliteit en geen woordvoerder Binnenlandse
Zaken. De behandeling van de Politiewet is een interessant voorbeeld. Ik ben daar heel kritisch over en
daar speelt mijn functie als burgemeester een rol in.
Als mensen zeggen dat ik kritisch ben op de Politiewet
omdat ik burgemeester ben, bevestig ik dat. Want ik
weet, omdat ik burgemeester ben, dat de plek van de
burgemeester in die wet een heel onduidelijke wordt.
Bovendien kom ik uit Overijssel en heb ik er grote
moeite mee dat Gelderland en Overijssel in de Politie-

ste Kamerlid is grote verrijking
Fotosessie met de senatoren die in 2011 nieuw in de Eerste Kamer gekozen werden. Onder hen de (voormalige) burgemeesters Thom de Graaf, Guusje ter Horst, Koos
Schouwenaar en Janny Vlietstra.

wet worden samengevoegd tot een regio Oost. Maar
dat is geen belangenbehartiging. Ik eet er geen boterham meer of minder om. Je moet verdorie toch ergens
je opinies vandaan halen. Haal ze dan ook weg bij
mensen die er in de praktijk mee te maken hebben. In
mijn gemeenteraad zitten 21 mensen, die allemaal
werken. Menigeen is vrijwilliger; bij de voetbalclub of
een welzijnsorganisatie. Je kunt dat een probleem
vinden, maar ik vind het een zegen. Ik heb een
wethouder die op de eerste plaats boer is. Dat is fijn,
want Dalfsen is een agrarische gemeente. Sterker: ik
vind het een plus. Laten we de beroepspolitici lekker
in de Tweede Kamer houden. Ik denk dat het zo mooi
in balans is.’

Belangenverstrengeling
Fred de Graaf was als burgemeester ook nooit woordvoerder Binnenlandse Zaken, ‘maar als burgemeester
weet je er wel zo’n beetje het meeste van en heb je
een belangrijke inbreng in de fractie als het gaat over

de portefeuille Binnenlandse Zaken. Dat is nu ook zo.
We hebben de oud-burgemeesters Menno Knip en
Helmie Huibregts in de fractie en voormalig CdK en
burgemeester Loek Hermans en niet te vergeten ouddijkgraaf Sybe Schaap. Er zit enorm veel kennis en
ervaring in het lokaal bestuur. Dat helpt wel om wetsvoorstellen over het binnenlands bestuur op zijn meri-

‘Eerste Kamerlid is een nevenfunctie,
Tweede Kamerlid een hoofdfunctie.’
tes te beoordelen. Onze taak is het toetsen van wetgeving op rechtmatigheid, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid. Voor die laatste twee heb je mensen nodig
die uit ervaring weten of iets wel of niet werkt.’ Over
belangenverstrengeling, zegt de voorzitter van de
Eerste Kamer: ‘Klets. Daar merk ik niks van. Natuurlijk
komt het wel eens voor dat een Kamerlid ook nog een
burgemeestersblad 64  2011
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paar andere leuke nevenfuncties heeft die kunnen wrijven met het werk in de Eerste Kamer. Als dan belangenverstrengeling of de schijn ervan dreigt, wordt daar in
fracties hevig over gediscussieerd. Het slechtste wat je
als senator kan gebeuren is dat je over de hekel gaat
om die reden. Op dit moment is er trouwens sprake van
dat we moeten gaan kijken naar de ongeschreven code
dat je het woord niet voert over dingen die in je hoofdberoep van belang zijn. Het idee is om dat toch te gaan
codificeren.’ Het komt trouwens wel eens voor dat
iemand namens zijn fractie wel het woord voert over
een thema dat in zijn hoofdberoep van belang was. Zo
herinnert Fred de Graaf zich dat Sybe Schaap toen hij
nog actief was als dijkgraaf, het woord voerde over
Ruimte voor de Rivier, simpelweg omdat het over de
veiligheid van ons land ging en er in de fractie niemand

was die dat zo goed kon als hij. ‘Hij heeft dat toen
vooraf heel duidelijk gezegd. En dan kan het ook.’

Diversiteit essentieel
Net als Noten vindt De Graaf diversiteit in de samenstelling van de Eerste Kamer essentieel. De Graaf: ‘De
meeste discussie is de laatste jaren gevoerd over de
combinatie van rechter en Eerste Kamerlid. Vanuit de
scheiding der machten is geredeneerd dat die combinatie niet kan, maar het mag en ik vind ook dat dat zo
moet blijven. Ook rechters weten wat werkt en niet
werkt. Ultimo gaat het er hierom wetten sluitend te
maken en te laten werken en ook keihard te zeggen als
wetgeving niet deugt. En dat gebeurt hier ook. Wij
werken echt anders en vanuit een andere insteek dan
de Tweede Kamer. Opinies gaan hier dwars door de
fracties heen.’ Noten: ‘De vrijheid in de Eerste Kamer is
veel groter dan in de Tweede Kamer. Als fractievoorzitter zat ik daar jarenlang met 14, 17 of 18 fractiegenoten.
Grenzeloos erudiet en onwaarschijnlijk eigenwijs. Niet
op één lijn te brengen. Echt mooi. Maar natuurlijk
hebben ze voldoende ervaring om er geen chaos van te
maken en voegde het zich aan het eind van de dag
negen van de tien keer zo dat je er politiek wat mee
kunt. Als een Tweede Kamerlid een opvatting heeft die
afwijkt van die van de fractievoorzitter heeft het Kamerlid een vraagstuk, in de Eerste Kamer is dat precies
omgekeerd.’

Verrijking

Fred de Graaf, oud-burgemeester van Apeldoorn, nu voorzitter van de Eerste Kamer.

10

burgemeestersblad 64  2011

Behalve voor het functioneren van de democratie en de
kwaliteit van wetgeving, vinden zowel De Graaf als
Noten dat de combinatie burgemeester-Eerste Kamerlid
een enorme verrijking voor zichzelf. De combinatie is
zeker nooit slecht voor hun gemeente. De Graaf: ‘Naar
mijn mening heeft het voor een gemeente geen nadelen.’ Noten: ‘De enige vraag is of je het kunt combineren in tijd. Dat is ook een van de redenen waarom ik
het fractievoorzitterschap heb opgegeven toen ik
burgemeester werd. Fractievoorzitter is een halve baan
erbij. Maar meer nog dan met tijd heeft het met identiteit te maken dat ik geen fractievoorzitter meer wilde
zijn. Als burgemeester moet je in het nieuws komen als
burgemeester en niet als fractievoorzitter van de PvdA
in de Eerste Kamer tijdens een of ander landelijk
verkiezingsdebat. Het zou erg ongelukkig zijn als
mensen in Dalfsen dachten: “o ja, en hij is ook nog
onze burgemeester”.’
Wat het een gemeente oplevert als hun burgemeester
lid van de Eerste Kamer is, daarover zijn zowel De Graaf
als Noten bescheiden. De Graaf: ‘Het is mij in functioneringsgesprekken met de raad wel een paar keer

Han Noten, burgemeester van Dalfsen en
Eerste Kamerlid.

gevraagd, maar als het toevallig al een keer expliciet te
maken is, is het niet handig om dat te doen. Dat doe je
namelijk maar één keer, vervolgens staat het in de
krant en is het over. Maar natuurlijk helpt het als je
wekelijks in Den Haag rondloopt. Soms kun je makkelijker het belang van je gemeente bepleiten, omdat je
bewindslieden ook informeel treft. Door je lidmaatschap word je netwerk tien keer groter. De deuren gaan
overal voor je open. Bij elk departement kun je binnenkomen. Als ik als burgemeester een bewindspersoon
belde, moest ik maar afwachten wanneer hij terugbelde. Maar sinds ik in de Eerste Kamer zit, heb ik altijd
nog dezelfde dag contact. Met welke minister dan ook.’
Noten: ‘Wat een gemeente er precies aan heeft, is niet
te meten. Soms heb ik het idee dat ik dingen iets
eerder zie aankomen dan een ander, omdat ik sommige
stukken eerder zie dan een ander. En af en toe kun je
iets leuks doen voor je gemeente. Een van de grootste
bijverdiensten van actief zijn in de politiek is dat je veel
deuren weet te openen en daarachter vriendelijke
mensen aantreft. Dat kan ik inzetten voor mijn gemeente en dat doe ik. Schaamteloos. Zo ben ik verkenner
geweest voor de FNV-problematiek, samen met Herman
Wijffels. Dat vroeg veel tijd, maar ik heb dan ook
bedongen dat we het allemaal in Dalfsen deden. En

toen er een afspraak werd gemaakt tussen de bonden
heette dat wel het Akkoord van Dalfsen. Dat zet ik er
dan ook zelf boven. Mensen zien dat als opbrengst,
vinden het leuk. Ik ook. Maar als ik morgen uit Dalfsen

‘Naar mijn mening heeft het voor een
gemeente geen nadelen.’
verdwijn als burgemeester, gaat deze gemeente het
Eerste Kamerlidmaatschap van haar burgemeester niet
missen.’
‘Ja, de gemeenteraad heeft toen ik hier vorig jaar
aantrad er wel over gesproken of ik als burgemeester
van Dalfsen lid van de Eerste Kamer kon blijven. Maar
dat was ook meer vanuit de onbekendheid met de
functie. De raad vroeg zich vooral af hoeveel tijd dat
kostte. Binnenkort wordt het geëvalueerd, maar ik heb
het gevoel dat ik het wel mag blijven.’ <

Peter van Noppen
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Serie over hobby’s van burgemeesters (deel 4)

Burgemeester-bijenimker
‘Uren kan ik kijken naar de bewegingen rond zo’n kast. En helemaal op een mooie zonnige dag, als er
veel voor ze is te halen. Dan gonst het. O, en hoe ze dan aan komen vliegen, met klompjes stuifmeel
aan hun pootjes. Dat is echt prachtig.’ Burgemeester Henk Zomerdijk van Duiven is al ruim dertig jaar
imker. Een liefde die hij begin jaren tachtig oppikte op de burelen van de VNG, waar Pieter Olivier,
plaatsvervangend hoofd ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, aanstekelijk kon verhalen over zijn
avonturen met zijn bijen en over zijn handeltje in potjes honing.

W

at hem indertijd en nu nog steeds het
meeste beroerde aan de bijen was hoe
ordelijk zo’n bijenvolk samenleeft. Zo
hebben de jonge, pasgeboren bijen een taak binnen
de kast. ‘Zij houden de boel schoon en voeren de
larven en de koningin. Na een aantal dagen mogen ze
naar buiten. Samen met verkenners gaan ze op pad
om water, stuifmeel en nectar te halen.’ Enthousiast
vertelt Henk over het leven in en rond een bijenkast:

‘Als ik een paar uur met mijn bijen

Lustoord

bezig ben, vergeet ik alles en raak ik alle

Henk’s bijenkasten staan in de Betuwe in Echteld, waar
hij voorheen burgemeester was. Een lustoord voor de
bijen. Ze zitten daar midden tussen de fruitbomen, de
uiterwaarden met veel klaver en kruidachtigen en
weilanden met paardenbloemen en witte klaver. Op het
hoogtepunt zitten er in elke kast tussen de 40.000 en
50.000 bijen. ‘Dan behoor ik tot de burgemeesters van
de grote gemeenten’, grapt Zomerdijk. Jaarlijks, zegt hij,
haalt hij zo’n honderd kilo honing uit zijn kasten.
In Duiven is hij lid van de plaatselijke imkervereniging;
dat zijn bijenvolkeren elders staan, heeft een goede
reden, legt hij uit. ‘In Duiven hebben alle imkers zogeheten buckfastbijen, een beetje een luie, vriendelijke
bijensoort. Ze doen erg hun best om in een keer zoveel
mogelijk nectar binnen te halen en als ze menen dat
het voor hun volk wel voldoende is, voeren ze ook niks
meer uit. Ik ben verkikkerd op de Hollandse bijen. Die
zijn wat fanatieker, wat stekeliger ook, feller. Die blijven nectar verzamelen. Ik wilde het niet op mijn geweten hebben dat mijn koninginnen het gingen doen met
de darren van de Buckfastvolkeren in Duiven of omgekeerd. Menging van bijensoorten moet je niet hebben.’

stress kwijt.’
hoe de mannetjesbijen (darren) elk najaar massaal
worden afgeslacht door de vrouwtjes; over zwermdrift
van een volk, over de koninginnen die groter zijn,
omdat ze als larve flink in de watten zijn gelegd, en
hoe elke bij altijd weer feilloos zijn kast terugvindt en
zijn water, stuifmeel of nectar netjes deponeert in het
juiste celletje en hoe ze met hun zelfgemaakte bijenwas keurig een kapje over elke volle honingcel leggen.

Stress kwijt
Het verzorgen van zijn bijenvolkeren ‒ bij heeft er
momenteel twaalf ‒ is een flinke klus, zegt hij. Maar het
is allemaal goed te plannen en het is een zeer ontspannen bezigheid. ‘Als ik een paar uur met mijn bijen bezig
ben, vergeet ik alles en raak ik alle stress kwijt.’ Voortdurend moet hij zijn twaalf volkeren in de gaten
houden. In de wintermaanden zitten ze in een tros bij
elkaar in de kast. Hoe hard het ook vriest buiten, binnen
is het altijd nog zo rond de twintig graden. In de zomer
loopt dat op naar dertig. ‘Als imker sta je dicht bij de
12

natuur en leef je met het weer. Als het bijvoorbeeld
gesneeuwd heeft, moet ik ervoor zorgen dat de vlieggaten sneeuwvrij blijven. In de winter moet je controleren of ze nog voldoende voedsel in de kast hebben. In
het najaar krijgen ze van mij suikerwater in ruil voor de
honing, maar afhankelijk van hoeveel energie ze in de
winter gebruiken, slinkt die voorraad. Als het nodig is,
vul ik het aan met suikerdeeg. Dat nemen ze makkelijker op. Ja, dat kun je gewoon kopen.’
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Nevenfunctie
Behalve hobby heeft de liefde voor de bijen Henk ook
nog een leuke nevenfunctie gebracht als lid van het

Henk Zomerdijk, burgemeester van Duiven, is in zijn vrije tijd imker.

algemeen bestuur van de Nederlandse bijenhoudersvereniging, veruit de grootste imkervereniging met
zo’n 6600 leden. Vanuit die hoedanigheid weet Henk te
vertellen dat het de laatste jaren gelukkig weer wat
beter gaat met de imkerij in Nederland. Zo is er de
laatste twee jaar sprake van een flinke aanwas van
jonge, zeer gemotiveerde imkers. Maar wat hem
betreft zou de rijksoverheid de imkers wel wat meer
mogen koesteren. Zo zou er idealiter jaarlijks een paar
miljoen euro op tafel moeten komen voor meer voorlichting over de imkerij, onderzoekscapaciteit (onder
meer naar ziekten) en onderwijs voor imkers. ‘In onze
omringende landen, wordt er veel meer geld gestopt in
de imkerij. Vroeger hadden we het hier ook goed voor
elkaar, maar die budgetten zijn allemaal afgebouwd.’
Voor een leek, lijkt een paar miljoen misschien veel,
zegt Henk, als hij in de glazige ogen van de verslaggever kijkt, ‘maar dat is het zeker niet als je het afzet
tegen wat de honingbijen bijdragen aan de productie
van groenten en fruit.’ Zonder honingbijen zou de
opbrengst van groente en fruit wereldwijd 30 procent
minder zijn. Dat is enorm.’ Als je dat financieel vertaalt
naar Nederland, een van de grootste exporteurs van
groente en fruit, dragen de honingbijen jaarlijks één
miljard euro bij aan het BNP, volgens Zomerdijk.

Beplanting
Ook is 80 procent van de wilde bloemen in de natuur
afhankelijk van insecten, vooral van bijen, vertelt hij,
en zijn veel vogels en knaagdieren weer afhankelijk
van de vruchten die er zijn dankzij de bijen. De link
tussen gemeentelijk beleid en de bijen is dan ook
makkelijk gelegd. ‘Door voor insectvriendelijke beplanting te kiezen – geen gras, maar bloemendragende

‘Ik ben verkikkerd op de Hollandse bijen.
Die zijn wat fanatieker.’
struiken, geen eiken en beuken, maar nectar – en stuifmeeldragende bomen, zoals acacia’s, esdoorns en
lindes kunnen gemeenten enorm bijdragen aan een
diverser menu voor de honingbijen en daarmee aan de
biodiversiteit. Dat gaat gelukkig steeds beter. Steeds
meer gemeenten betrekken imkerverenigingen bij hun
groenplannen. Daar is zelfs een modelconvenant voor
verkrijgbaar.’ <
Peter van Noppen
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Paul Depla over winkelcentrum ’t Loon

Crisis in slow motion
In december van het afgelopen jaar werd een deel van winkelcentrum ’t Loon in Heerlen gesloopt,
nadat pilaren in de onderliggende parkeergarage de grond in zakten. Voor de bewoners, winkeliers en
de gemeente was het een crisis in slow motion. Enkele maanden ervoor waren de eerste voortekenen
van een mogelijke instorting van het eerste grote winkelcentrum van Nederland zichtbaar geworden.
Heerlens burgemeester Paul Depla schetst wat er allemaal speelde.

’T

Loon hoort bij de bloeiperiode van
Heerlen in de jaren 1960’, zegt Paul
Depla. ‘Het was het eerste grote overdekte winkelcentrum van Nederland . Het is een
relikwie uit de tijd dat het in Heerlen erg goed ging.
Het complex is gebouwd in compartimenten, omdat
men dat in die jaren voor de veiligheid nodig achtte,
gelet op de mijnbouw die er was. Het feit dat men
wist dat de ondergrond kwetsbaar was, gaf ons nu
het vertrouwen dat de gebouwen enorm stevig
waren. ’t Loon is een winkelcentrum met een
parkeergarage en een woontoren erboven, die in de
jaren zeventig erg populair was. Bij de evacuatie nu
kwamen we erachter dat de helft van de woningen
leeg stond.’

Compartimentering
Het begon in juni met de eerste scheuren in een
pilaar in de parkeergarage, zegt Depla. ‘Op 29
november ging het echt mis, zo gaven meetinstrumenten aan. Tien winkels werden direct gesloten.
Het was voor iedereen in de garage zichtbaar en de
regionale zender L1 besteedde er uitzendingen aan.
Met extra maatregelen was acuut instortingsgevaar
bezworen. Door de compartimentering zou instorting
van het ene deel geen gevaar voor de andere delen
opleveren. Daardoor kon de rest van ’t Loon open-

‘Juist omdat de verzakking ondergronds
was, had het iets ongrijpbaars.’
blijven. Toch besloten we na twee dagen het hele
winkelcentrum te sluiten. We vreesden dat eventuele
instorting in het gesloten deel zou leiden tot paniek
en slachtoffers in het andere deel. Daarom ging het
hele winkelcentrum op slot. Maar de woontoren kon
open blijven. Daar zou die paniek immers geen effect
14
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hebben. En de instorting zou de woontoren niet
raken. Voor de mensen was dat een absurd verhaal:
je sluit een winkelcentrum, maar de woontoren er
bovenop, kan open blijven. Technici gaven dat aan.
Ook na veel doorvragen. Maar als zij – ondanks alle
vragen – vasthouden aan dat oordeel, kun je als
bestuurder niet anders dan hun advies volgen.’

Ongrijpbaar
De woontoren kon dus aanvankelijk open blijven. ‘Tot
ik ’s nachts om één uur gebeld werd door de gemeentesecretaris. Die vertelde dat er een Eindhovense
hoogleraar was binnengevlogen door de VVE, die twijfelde over de analyse over de compartimentering. “Je
moet nu naar het stadhuis komen”, zei de gemeentesecretaris. Op dat moment moest ik direct handelen. Ik
had de flatbewoners immers beloofd dat we zouden
evacueren als we ook maar even zouden twijfelen over
hun veiligheid. En ik merkte dat de technici die ons
steeds hadden geadviseerd, door de opmerking van
de hoogleraar niet langer 100 procent zeker waren dat
de situatie was zoals steeds aangegeven. En we dus
niet de 100 procent veiligheid aan de bewoners
konden bieden. Dat leidde tot een plotselinge evacuatie om drie uur ’s nachts’, zegt Depla. ‘ In de directe
omgeving zijn veel grote flatgebouwen, waar mensen
zich begonnen af te vragen of zij ook gevaar liepen.
Juist omdat de verzakking ondergronds was, had het
iets ongrijpbaars: Het is in de grond en wie zegt dat
wat er in de grond gaande is niet veel verder gaat dan
’t Loon? Daarom hebben we besloten om in de flats in
de omgeving meetinstrumenten te plaatsen. Zodat we
aan de omwonenden konden laten zien dat hun veiligheid niet in het geding was.’
Direct na de evacuatie van de woontoren werd het
sloopbevel voor het ene compartiment van het winkelcentrum afgegeven. Sommigen wilden alles slopen
want de belangen waren heel divers. In minder dan
drie weken was de sloop klaar en op 23 december
konden de bewoners weer terug naar hun huis. ‘Wij

Paul Depla in gesprek met de pers tijdens de sloop van een deel van Winkelcentrum ’t Loon.

hebben een crisis in slow motion gehad, gelukkig
zonder slachtoffers. Je had in feite een hele lange
periode waarin de crisis zich langzaam voltrok. Fouten
die je in het begin maakte kon je in een latere fase
weer goedmaken. Er is bewust niet in een formele
GRIP-structuur gewerkt. We hebben het gewoon
gedaan. We hebben gewerkt alsof er een GRIP3 situatie was, maar niet volgens de formele structuur; dat
had tot meer bureaucratie geleid. Nu leek het alsof we
gemakkelijker en effectiever konden handelen. ‘

Creativiteit
Voor de gemeente stond altijd de veiligheid van de
mensen voorop en er is gekozen voor een open
communicatie. ‘De Inspectierapporten van bouw en
brandweer hebben we gepubliceerd om te laten zien
dat het veilig was. Dat gaf rust in het gebied. Ook
werden meetinstrumenten neergezet zodat we iedere
beweging in de buurt in de gaten konden houden.
Men hoefde niet bang te zijn dat wat bij ’t Loon
gebeurde elders onopgemerkt zou blijven. Met de
winkeliers zijn intensieve contacten geweest. We zijn
direct naar hen toegegaan. Drie keer is er bij ’t Loon
overlegd en vervolgens is een keer of vijf, zes met alle
ondernemers in het stadhuis bijgepraat. Dat zorgde

voor veel goodwill bij de ondernemers, want die zijn
eigenlijk de grootste slachtoffers. Die raakten hun
drukste winkelmaand kwijt. Ik heb een goede band
met ze gehad. Mijn stropdas zit niet altijd goed bij
persconferenties. Ik kreeg van de man van de C&A
een nieuwe das aangereikt, die hij speciaal voor me
had geknoopt. Dat geeft iets weer van de relatie die
was opgebouwd. Als we die niet hadden gehad, was
de pers daarop gedoken en hadden we brandjes
moeten blussen in plaats van problemen aanpakken’,
vertelt Paul Depla, die ook veel contact met de geëvacueerde bewoners hield. ‘Uiteindelijk heeft iedereen
de situatie geaccepteerd. Misschien heeft dat ook te
maken met de vele senioren, die er woonden, maar
wij waren ook heel open geweest. Er waren dagelijks
nieuwsbrieven, een fysiek infopunt en ook de raad
werd continu op de hoogte gehouden. Wat enorm
geholpen heeft in de communicatie is dat de loco en
ik veel campagne-ervaring hadden. En ook de creativiteit van de ambtenaren; die bedachten veel praktische zaken, zoals een boodschappendienst voor de
geëvacueerde senioren of het uitzetten van het alarm
op de eerste maandag in de maand om onnodige
paniek bij de bevolking te voorkomen ’ <
Ruud van Bennekom/NGB
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Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Erik Akerboom:

‘Beveiliging ICT-systemen  

De kans dat een crisissituatie veroorzaakt wordt door hackers of virussen neemt alleen maar toe. ‘Wil
een burgemeester in control zijn op het gebied van veiligheid en crisisbestrijding, dan moet hij de
risico’s in zijn gemeente door de digitalisering van de samenleving goed kennen en de respons daarop
organiseren’, zegt Erik Akerboom, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. ‘Het besef
van de risico’s die we lopen door ICT zit op een te laag niveau.’

‘A

ls je verantwoordelijk bent voor veiligheid,
zoals een burgemeester, kun je het thema ICTbeveiliging niet meer laten lopen. Het besef
hoe kwetsbaar we zijn doordat bijna alles op ICT drijft, is
in dit land in zijn algemeenheid echt nog onvoldoende.
Digitale procescontrolesystemen sturen vaak een heel
bedrijf aan. De hoogte van het water, de verkeerslichten,
de gasvoorziening, noem maar op, wordt via internet
geregeld. Maar de veiligheid van die systemen ligt soms
onderin het laatje en dat moet bovenop de stapel komen
te liggen. De feitelijke ICT-beveiliging en het besef dat
dat nodig is, zit op dit moment op een te laag niveau.’

Schuilplaats voor kwaadwillenden
Erik Akerboom zegt nadrukkelijk niet te willen hypen,
maar het mag nog wel eens duidelijk gezegd worden
dat de risico’s flink zijn toegenomen door de digitalisering van onze samenleving. ‘En die risico’s zullen blijven toenemen, omdat we met zijn allen willen dat het
internet voor iedereen open en toegankelijk blijft en
daarmee dus ook een pracht van een schuilplaats is
voor kwaadwillenden.’
Voor voorbeelden van die kwetsbaarheid hoef je niet ver
te zoeken. Zo toonde journalist Brenno de Winter vorig

Lektober toonde aan dat tientallen
gemeentelijke websites eenvoudig waren
te hacken.
jaar oktober aan dat tientallen gemeentelijke websites
eenvoudig te hacken waren en dat hackers rechtsgeldige
transacties konden verrichten met de DigID van anderen.
Naast deze zogeheten Lektober-acties, bleek het redelijk
eenvoudig het systeem waarmee de sluizen, rioleringspompen en gemalen in de gemeente Veere bediend
worden binnen te komen. Het videoconferencingsysteem
16
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van Defensie was niet goed beveiligd en zelfs het
systeem van het bedrijf (DigiNotar) dat de beveiligingscertificaten voor de Nederlandse overheid regelde, bleek
te kraken. Maar ook de recente digitale diefstal van al
het onuitgebrachte werk van Michael Jackson (waar
Sony 170 miljoen dollar voor neertelde) en het hacken
van Playstation waardoor miljoenen persoonsgegevens
op straat kwamen te liggen, geven aan hoe de wereld er
tegenwoordig uitziet.

Huis-, tuin- en keukenhackers
Eind vorig jaar was er bijna dagelijks een aanval van
een hacker op systemen van de Nederlandse overheid,
vertelt Erik Akerboom. ‘Fact of life is dat dat niet meer
ophoudt. Ook lokale overheden krijgen ongetwijfeld
meer te maken met cyberdreigingen.’ Het gaat er dus
om dat je dat onderkent en een respons hebt. Nu gaat
het bij cyberaanvallen, aldus Akerboom, vooral om
criminelen en staten die andere staten trachten te
bespioneren, maar het gaat ook om huis-, tuin- en
keukenhackers, zogeheten script kiddies, digitale
rondhangjongeren. ‘Het is niet altijd direct schadelijk,
maar het gaat ook om het aanzien en de reputatie van
de overheid. Als een systeem van een overheidsinstantie wordt gehackt, is al snel (een deel van) de gemeenschap in de problemen. Zijn mijn persoonsgegevens bij
mijn gemeente in veilige handen? Als ik inlog en ik stel
mijn persoonsgegevens ter beschikking, is dat dan
veilig? Het antwoord daarop moet ja zijn. Nu is 100
procent veiligheid niet te garanderen, maar de overheid moet wel heel betrouwbaar zijn.’
Akerboom schat in dat burgemeesters – mede door
de impact van ICT-ontwikkelingen – niet altijd goed
zicht hebben op de risico’s die in hun gemeente
spelen. ‘Ook de voorzieningen in de gemeenten zijn
door ICT-toepassingen kwetsbaar. Realiseert elke
burgemeester zich dat en heeft hij zich ervan vergewist dat die kwetsbaarheid goed is ingebed in
rampenbestrijdingsplannen en of er goede antwoorden en maatregelen zijn geformuleerd mocht daar-

  moet bovenop de stapel liggen’

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Erik Akerboom.

mee wat misgaan. En is dat geoefend? Als er ineens
duizenden mensen zonder stroom komen te zitten,
er valt een leiding weg of een systeem wordt
gehackt, dan is een gemeenschap al snel in de
problemen. De burgemeester is op dat moment het
aanspreekpunt voor burgers. Het is belangrijk dat hij
weet welke bedrijven en organisaties belangrijk zijn
en hij moet een netwerk kunnen aanspreken zodat
de respons op de crisis adequaat is. Daarvoor moet
geoefend worden. Heel belangrijk. Weerbaarheid
komt niet vanzelf. Dat moet je inhoud geven door
het serieus te nemen en er in te investeren.’

Reorganisatie
Het NCTV zit momenteel midden in een grote reorganisatie. De coördinatie van terrorismebestrijding, nationale veiligheid en cybersecurity is inmiddels samengebracht in de nieuwe organisatie. ‘Het wordt geen situatie van drie onder één kap’, zegt Akerboom stellig,
‘maar echt één organisatie.’ Dit betekent dat de coördinatie voor terrorismebestrijding is samengevoegd
met alle aspecten van crisisbeheersing. Ook het Nationaal CrisisCentrum (NCC) maakt deel uit van de nieuwe
organisatie, evenals de stelselverantwoordelijkheid
voor de brandweer en de veiligheidsregio’s. Akerboom:
‘In koude fases zijn we een directoraat-generaal en in

warme een coördinator die ook kan opschalen.’ Een
van de hoofdtaken van het NCTV is het bevorderen van
samenwerking in de keten en dat de intelligence die
uit alle hoeken komt – van de AIVD, MIVD, Buitenlandse Zaken, veiligheidsregio’s, burgemeesters, open
bronnen – wordt verwerkt tot beleid en eventueel tot
directe maatregelen. ‘Als er een dreiging in Europa is
voor een aanslag op een luchthaven, kunnen wij direct
beveiligingsmaatregelen nemen. Ook kan het zijn dat
wij niet goed bestand blijken tegen een cyberdreiging.
Dan pakken wij de coördinatie op ons om te zorgen
dat daar adequate respons op komt.’
Binnen het NCTV zijn uitvoering en beleid aan elkaar
gekoppeld. ‘Ons uitgangspunt’, zegt Akerboom, ‘is dat
we vertrekken vanuit de voor ons land vitale sectoren.
Die staan allemaal in gemeenten; de kerncentrale
staat in Borssele, je hebt energiecentrales, grote
ziekenhuizen met gevaarlijke stoffen, grote fabrieken,
de haven, ga zo maar door. Ongevallen en bewuste
verstoringen kunnen ontwrichtend zijn. Deze organisaties zijn allereerst zelf aan zet. Veiligheid hoort bij de
normale bedrijfsvoering, ook ICT-veiligheid. Die begint
bij de gemeente zelf en een onverwachte vraag stellen
kan helpen, zoals: Waar staan onze data eigenlijk
precies? Of: Wanneer is de laatste beveiligingsupdate
van ons systeem gedaan?’ <
Peter van Noppen
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Voetballen voor het goede doel

Burgemeesterselftal 25 jaar
In 2013 bestaat het Nederlands Burgemeesterselftal 25 jaar. De voetballende burgemeesters hebben
grootse plannen. Ze willen het half miljoen voor de leprabestrijding bereiken en bereiden een reis naar
Indonesië voor. Ook zijn er plannen voor een boek. Juist voor dat boek is men op zoek naar materiaal.
Omdat een artikel in het Burgemeestersblad daar bij zou kunnen helpen, ging Ruud van Bennekom naar
Weert. Voor een gesprek met burgemeester Jos Heijmans, die voorzitter is van de Stichting Nederlands
Burgemeesterselftal.

“Buik in, borst vooruit!” De spelers van het Nederlands Burgemeesters Elftal ogen in hun nieuwe trainingspakken nog fris na de met 4-2 gewonen wedstrijd
tegen oud Ajax/BMC.

‘O

p 7 juli 2013 bestaan we precies 25 jaar,
maar we willen nu al over het jubileum spreken, omdat we een boek over die 25 jaar
burgemeestersvoetbalgeschiedenis willen maken. Voormalig burgemeester Roy Ho-ten-Soeng is er mee bezig.
In al die jaren hebben we natuurlijk in verschillende
plaatsen en met heel wat collega’s gespeeld. We
kunnen nog wel wat materiaal voor het boek gebruiken.

ken voor een goed doel te spelen en er is vrij snel
contact gelegd met de Leprastichting. We doneren al
het geld dat we met de wedstrijden binnenhalen direct
aan de stichting. Deze stichting is gekozen omdat het
een verschrikkelijke ziekte is, die mensen in de derde
wereld treft die sowieso al bijna niks hebben. Voor de
Nederlandse Leprastichting zijn we – na de Postcodeloterij – de tweede belangrijkste sponsor. We hebben
in de afgelopen 24 jaar al bijna 470.000 bij elkaar

Het goede doel
Het elftal is in 1988 mede opgericht door Hans van der
Laan, onze collega uit Noordenveld. Hij is een van de
grote mannen van het begin. Jan Leegwater, voormalig
burgemeester van Scheemda, is er ook nog steeds bij
en is nu onze coach. Vanaf de oprichting is afgespro18
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Heeft u materiaal dat voor het boek over 25 jaar
burgemeesterselftal van belang kan zijn?
Neem dan contact op met Roy Ho ten Soeng via
hotensoeng@multiweb.nl.

gevoetbald en willen in het jubileumjaar 2013 de
500.000 eurogrens passeren. Dat is fantastisch, omdat
de stichting met 50 euro een patiënt kan genezen.
Op 7 juli 2012 organiseren we een “zeven tegen
zeven”-minitoernooi met verschillende sponsoren. We
hebben twee vaste sponsors BMC en Pink Roccade en
twee subsponsors: Sim en Promotex. Die geven jaarlijks een geldbedrag voor onze onkosten, zodat we
zoveel mogelijk aan de Leprastichting kunnen overmaken. Per jaar spelen we 8 à 10 wedstrijden bij een
betaald voetbalorganisatie, voorafgaand aan een
“echte” wedstrijd. We vragen de BVO of een sponsor
1500 euro voor de leprabestrijding. In onze statuten is
dat doel opgenomen, maar we spelen ook een enkele
keer voor een ander goed doel. Zo spelen we elk jaar
bij Feyenoord voor het Sophia Kinderziekenhuis en we
spelen wel eens tegen het Nederlandse G-elftal, dat uit
gehandicapten bestaat.

Rugzakje
Naast het goede doel, voetballen we natuurlijk ook
gewoon graag, want we zijn sportievelingen. En we
gebruiken de bijeenkomsten om te netwerken. We
gaan naar de wedstrijden met onze voetbaltas, maar je
hebt altijd je rugzakje bij je met daarin het belang van
de gemeente. Dat werkt echt; je komt immers in
contact met bedrijven, instellingen en noem maar op.
Die relaties kun je altijd weer gebruiken bij jou in de
gemeente. Ik heb ik weet niet hoe vaak via de wedstrijden contacten gelegd. In de businessruimtes kom je
bijvoorbeeld sporters, sponsoren en businessmensen
tegen. Daar raak je mee in gesprek. Het is gewoon
netwerken en ik ben altijd op pad voor de gemeente.
De collegiale uitwisseling is onze derde doelstelling.
Het is geen intervisie, maar onderling hebben we een
goede band opgebouwd. Als er iets is, kunnen we
altijd een collega uit het elftal bellen. Zo’n collegiaal
kameraadschappelijk netwerk is van wezenlijk belang;
de burgemeestersfunctie kan immers een eenzame
zijn. Dan is het goed dat je – ook buiten de kleedkamer – kunt spiegelen met een collega uit een andere
uithoek van het land.
We hebben een keer in de twee jaar een Europese trip.
Manchester, Barcelona en Madrid werden al bezocht.
Dan spelen we tegen buitenlandse burgemeesterselftallen, leggen we contacten met collega’s, doen we
aan teambuilding en is er ruimte voor ontspanning. En
we nemen kennis van de problematiek in andere

Het Burgemeesterselftal telt nu 28 spelers.
Belangstelling om mee te doen? Ook vrouwelijke
spelers zijn welkom. Je hoeft niet goed te kunnen
voetballen, maar moet wel sportief zijn. Meld je
dan aan bij Jos Heijmans.

landen. Zo leerden we in Madrid over de problematiek
rond de aanslag op het treinstation en hoe daarmee is
omgegaan. En ten slotte proberen we altijd contact te
leggen met de leprastichting in dat land.

Suriname en Indonesië
Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van het
burgemeesterselftal zijn we naar Suriname geweest. Dat
was in de tijd van de discussie over de gekozen burgemeester. Als die er zou komen, zouden we misschien
stoppen, dus we hielden een soort afscheidstournee. In
Suriname is nog lepra. In Paramaribo hebben we een
speciale leprakolonie bezocht en tegen het Surinaamse
parlement gespeeld. Dat bezoek aan de kolonie heeft
diepe indruk gemaakt. Er was toen een soort vertegenwoordiging van de bewoners die in armoedige huisjes
rond een ziekenhuisje met een eetruimte woonden. Voor
hun doen waren ze op hun paasbest gekleed om ons te
ontvangen. Eén bewoner had zijn levensverhaal in een
gedicht verwoord, De donkere dagen heette het. Het
maakte diepe indruk op ons. De man vertelde dat op zijn
zestiende lepra was geconstateerd en toen werd verbannen naar het oerwoud met een kartonnen doos en af en
toe wat eten kreeg toegeworpen. Wij hebben het wel
over de donkere dagen voor kerst, maar dat waren pas
echt donkere dagen.
Het laatste plan voor het jubileum is om in mei 2013
samen met de Leprastichting naar Indonesië te gaan.
We gaan er ongetwijfeld voetballen en we gaan naar
een project van de Nederlandse Leprastichting in Surabaya. Het klinkt zo mooi als je aan het lied van Anneke
Grönloh denkt, maar daar is nog steeds lepra. Uit de
Surinamereis is iets moois voortgekomen: de jaarlijkse
burgemeestersreis om het contact tussen het bedrijfsleven in beide landen te versterken. Dat gaan we in
Indonesië ook proberen. Maar ook daar ben ik burgemeester van Weert en heb ik mijn rugzakje bij me. Ik
ga zelfs daar kijken wat ik voor de inwoners en de stad
Weert kan doen.’ <
Ruud van Bennekom/NGB
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‘Collectieve erkenning problematiek bedreigde bestuurders noodzakelijk’

Directeur Vertrouwenslijn:

Bestuurders en politici die zich bedreigd voelen kunnen sinds twee jaar stoom afblazen en ondersteuning krijgen bij de Vertrouwenslijn. Storm loopt het echter bij deze hulplijn nog niet, maar uit workshops met gemeenteraden en colleges van B en W blijkt dat geen goede graadmeter voor de omvang
van de problematiek.

‘D

e 22 cases die we hebben behandeld, zijn
het topje van de ijsberg’, stelt Guus Wesselink, directeur van de Stichting M., waar de
Vertrouwenslijn is ondergebracht. ‘In tegenstelling tot
wat vaak wordt gezegd, horen bedreiging en intimidatie niet bij het vak van bestuurder en politicus. Als het
zich voordoet moet daar professioneel mee worden

‘Bedreiging en intimidatie horen niet bij
het vak van bestuurder of politicus.’

omgegaan. Stoer doen of het probleem ontkennen
lossen niets op. Collectieve erkenning van deze problematiek zou een hele stap in de goede richting zijn.’

Krop niks op
‘Wanneer moet je bellen? Als je je ‘unheimisch’ voelt,
zeg ik altijd. Krop niks op,’ aldus Guus Wesselink. ‘Of
het nu gaat om een ernstige bedreiging aan jou of je
gezin, pesterijen of seksuele intimidatie door een
collega-raadslid of -bestuurder – ja, dat komt ook voor
– het maakt niet uit. Wat telt is dat je je als bestuurder
of politicus op geen enkele wijze geïntimideerd hoeft
te voelen.’
Tot dusverre is de Vertrouwenslijn voornamelijk gebeld
door raadsleden, maar ook door enkele wethouders en
burgemeesters. ‘In eerste instantie zijn we een luisterend oor. Praat alles maar eerst van je af. Belangrijk is
dat je als bestuurder of politicus een ongemakkelijk
gevoel niet zomaar wegwuift, maar er met iemand over
praat. Hoe eerder je iets bespreekbaar maakt, hoe
beter het is. Bij de Vertrouwenslijn werken zeer ervaren vertrouwenspersonen die speciaal getraind zijn om
gesprekken met bestuurders en politici te voeren. Zij
zijn zich zeer bewust van de situatie waarin een beller
zich bevindt en weten hoe ongelooflijk moeilijk het
kan zijn om te bellen.’
20
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In zo’n eerste gesprek, vertelt Wesselink, wordt bekeken waar het knelt. Afhankelijk daarvan zijn er allerlei
vervolgtrajecten denkbaar. Soms is één gesprek
voldoende, maar het komt ook voor dat een heel
traject van gesprekken volgt. Indien nodig zoekt een
vertrouwenspersoon uit of er aangifte gedaan moet
worden of hoe schade verhaald kan worden. Desgewenst stippelt de Vertrouwenslijn een hele mediastrategie uit. Verder is ook het mogelijk met een collegabestuurder die een vergelijkbare ervaring heeft gehad
van gedachten te wisselen. Ook zij hebben dezelfde
training gehad als de vertrouwenspersonen van de
Vertrouwenslijn.

Sores
Wesselink: ‘Sommige bellers moet je aan de haren uit
de sores trekken en duidelijk maken hoe hun wereld
eruit ziet en aangeven waar de kansen op ondersteuning in de eigen omgeving liggen. Nogal wat politici en
bestuurders weten niet goed hoe ze moeten omgaan

Stichting M.
Stichting M. beheert sinds 2001 de tiplijn Meld
Misdaad Anoniem. Bij de stichting werken inmiddels ruim twintig mensen. Dagelijks komen er
150 telefoontjes binnen. Behalve voor commune
delicten is Meld Misdaad Anoniem ook de tiplijn
voor corruptie en integriteitsschendingen. In
2009 is de Stichting M. door de minister van BZK
gevraagd haar expertise in te zetten voor het
beheer van de Vertrouwenslijn. Directe aanleiding voor het instellen hiervan was een onderzoek in 2009 waarin tweederde van de burgemeesters en wethouders en de helft van de
raadsleden aangaf te maken te hebben gehad
met ongewenst gedrag. De Stichting M. benadrukt dat de Vertrouwenslijn volledig los staat
van Meld Misdaad Anoniem.
www.devertrouwenslijn.nl

‘Bel als je je unheimisch voelt’
Henk Wesselink, directeur van de Stichting M. die o.a. de Vertrouwenslijn beheert.

met bedreigingen en intimidaties en worstelen met
vragen als: moet ik het mijn partner of kinderen vertellen? Moet ik de politie inschakelen en aangifte doen?
Moet ik collega’s inlichten of de burgemeester in
vertrouwen nemen? Vaak hebben bestuurders het
gevoel er alleen voor te staan. Ze doen zichzelf daarmee enorm te kort, maar vaak ook hun ambt. Want het
is bepaald niet ondenkbaar dat besluiten beïnvloed
worden door bedreigingen of intimidaties. Kun je
bijvoorbeeld in alle gevallen integer blijven handelen
als je door een collega-raadslid of -wethouder geïntimideerd wordt?’
Heel sterk vond hij dan ook het signaal van een college
van B en W, waar hij laatst op bezoek was, dat gezamenlijk een brief had gestuurd aan een bedreiger van
een van hen. ‘Daarin stond zoiets als “dit pikken wij
niet”, “wij keuren uw gedrag ten zeerste af ” en “een
bedreiging aan één is een bedreiging tegen ons allen”.
Een heel manifest op 1 A4. Prachtig. Wat mij betreft
publiceren ze dat in het lokale suffertje. Dat soort
dingen verhoogt echt de drempel om rotzooi uit te
halen.’

Workshops
Naast de telefonische ondersteuning is de Vertrouwenslijn vorig jaar gestart met besloten workshops
voor gemeenteraden en colleges. Deze workshop is
samen ontwikkeld met het voormalige Amsterdamse
D66-raadslid Petra Hoogerwerf (nu Statenlid), een
ervaren coach die het openbaar bestuur van binnenuit
goed kent. Wesselink: ‘We hebben nu zes van die trainingen achter de rug en vijf staan er op de rol. In die
workshops staan de leuke maar ook minder leuke
kanten van het vak centraal. Onderdeel is een rollenspel waarin een van de deelnemers een erg boze
burger tegenover zich krijgt. Daarmee heb je de discussie over hoe je moet omgaan met opdringerige
burgers, nare e-mails en bedreigingen meteen los.’
Tijdens de workshop wordt ook gekeken of en welke
afspraken er al binnen een gemeente zijn gemaakt.
Vaak blijkt er weinig tot niets geregeld.

Uit die workshops blijkt, zegt Wesselink, dat veel meer
bestuurders worstelen met het omgaan met bedreigingen dan de 22 telefoontjes doen vermoeden. En ook
wordt duidelijk dat je als collega-politici en -bestuurders veel voor elkaar kunt betekenen. ‘Er zijn avonden
bij dat er aardig wat tranen vloeien. Dan komt bij
sommigen in een klap de opgekropte frustratie eruit.
En dan blijkt ook dat er collega’s zijn die dat prima
kunnen handelen. Nee, ik heb tijdens die sessies niets
gemerkt van een taboe op openheid.’ <
Peter van Noppen
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In dialoog over uw reputatie en autoriteit

Nieuwe Bestuurstafel  
In september 2011 is de eerste Nieuwe Bestuurstafel voor Burgemeesters van start gegaan. In een
vertrouwelijke setting leren burgemeesters in drie bijeenkomsten over reputatiemanagement, en over
hoe zij Nieuwe Bestuurders kunnen worden. ‘Reputatiemanagement is een must voor iedere burgemeester’, aldus een van de deelnemers. Een terugblik op de eerste twee bijeenkomsten.

I

n februari 2010 is het rapport ”Vertrouwen op
democratie” van de Raad voor het Openbaar
bestuur uitgekomen. Hierin staat dat er een legitimiteitscrisis is in de Nederlandse politiek. De raad
stelt dat de samenleving “horizontaliseert”, terwijl het
politiek bestuur nog “in zijn verticale jas is blijven
zitten”. De hiërarchische gezagsverhoudingen verdwijnen en worden ingevuld door een netwerk waarin
mensen, maatschappelijke instellingen, ondernemingen en de overheid, allen op gelijkwaardige voet
opereren. Het openbaar bestuur dient daarom veel
meer in verbinding te staan met de publieke ruimte.
Het NGB ging hierover in dialoog met Mildred Hofkes.

Het openbaar bestuur dient veel meer
in verbinding te staan met de publieke
ruimte.
Zij heeft haar eigen bureau in reputatieonderzoek en
-advies, en heeft het platform NieuwBestuur opgericht.
NieuwBestuur organiseert jaarlijks het Nationale
Reputatie Congres, waarvan de nieuwste editie plaatsvindt op 29 maart 2012. Tevens organiseert NieuwBestuur de Nieuwe Bestuurstafels. Hiermee biedt zij
bestuurders de gelegenheid met vakgenoten in
dialoog te gaan over hoe zij binnen hun eigen sector
kunnen sturen op een geloofwaardige en betrouwbare
reputatie. In oktober 2010 sprak Mildred Hofkes op het
jaarlijkse NGB-najaarcongres, waarna de mogelijkheden tot verdere samenwerking zijn besproken. Dit
resulteerde in de eerste Nieuwe Bestuurstafel voor
Burgemeesters.

Ontvangergedreven communiceren
De eerste twee bijeenkomsten voor de Nieuwe
Bestuurstafel voor Burgemeesters vonden plaats op 19
22
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Mildred Hofkes: ‘Door je kwetsbaar op te stellen
word je krachtig ervaren; door je krachtig op te
stellen word je kwetsbaar.’

september 2011 en 28 november 2011, in Kasteel de
Hooge Vuursche te Baarn. De bijeenkomsten werden
begeleid door Mildred Hofkes, samen met de trainer/
coach Barbara Nanninga. De eerste bijeenkomst (in
een serie van drie) draait om kennis van en inzicht in
reputatiemanagement. De kern hiervan kan worden
samengevat in drie punten:
• de burgemeester kent zijn of haar stakeholders en
staat open voor de signalen hiervan;
• de burgemeester maakt verbinding met de stakeholders door de dialoog aan te gaan;
• de burgemeester communiceert waarachtig en
betrouwbaar.
De huidige samenleving wordt steeds transparanter,
waardoor uw (persoonlijke) geloofwaardigheid als
burgemeester eenvoudig onder druk kan komen te
staan. Mensen luisteren er tegenwoordig niet alleen
naar of uw boodschap inhoudelijk klopt, maar kijken
(vooral) of u als bron geloofwaardig bent. Hierdoor is
het van groot belang om in verbinding te staan met al
uw stakeholders, zowel binnen als buiten het gemeentelijk bestuur. Het is de essentie van goed reputatiemanagement om verbinding te kunnen maken. Hiervoor is luisteren van groot belang. Dit betekent een
omslag van zendergedreven communiceren naar
ontvangergedreven communiceren.

Deelnemer: ‘Er zijn toch altijd zelfbelangen van
diegene die jou in het gesprek feedback geeft. Het
is moeilijk om feedback objectief te krijgen.’
Deelnemer: ‘Als burgemeester kan je autoriteit een
handicap zijn.’

  voor Burgemeesters
Schijnfeedback
Tijdens de tweede bijeenkomst is besproken hoe de
burgemeesters het Nieuwe Besturen kunnen toepassen. Nieuwe Bestuurders beschikken over een ontvangersmentaliteit, in plaats van een zendermentaliteit.
Hoe geven burgemeesters dit vorm? De ene burgemeester werkt met burgerpanels, de ander organiseert
‘360 graden feedback rondes’ en weer een ander
probeert dagelijks een burger te bellen. Zo proberen
ze te weten te komen wat er allemaal in de gemeente
speelt en tevens hoe zij zelf functioneren als burgemeester.
Iedere burgemeester (en iedere Nieuwe Bestuurder)
heeft feedback over het eigen functioneren nodig.
Reputatieschade en/of vertrouwensproblemen kunnen

Deelnemer: ‘De Nieuwe Bestuurstafel geeft een
gevoel van veiligheid omdat je met beroepsgenoten bent. Je weet met elkaar waar je over praat.’
Deelnemer: ‘We zijn bang om met intervisies ons
eigen feedback te organiseren. Maar om dit te
organiseren heb je een vertrouwelijke omgeving
nodig. En in meerdere sessies. Zoals deze
Bestuurstafels.’

vaak worden voorkomen, mits men bewust is van het
eigen functioneren. Er blijkt onder de deelnemers ook
veel behoefte aan voldoende feedback op het functioneren. Dit is in de praktijk echter niet altijd even
eenvoudig te verkrijgen, omdat de relatie tussen een
burgemeester en de andere partij zelden gelijkwaardig
is. Uit angst voor “schijnfeedback” wordt feedback
daarom zelfs nog wel eens vermeden.
Tijdens de bijeenkomst staan de burgemeesters stil bij
hoe zij hun feedback kunnen organiseren en welke
dilemma’s zij hierbij tegenkomen. Bewustzijn van het
eigen functioneren vraagt naast feedback ook om
voldoende zelfreflectie. Hier gaan de deelnemers
verder op in tijdens de derde bijeenkomst.

positieve als negatieve praktijkcases. De theorie wordt
uiteindelijk vertaald naar persoonlijke eigenschappen,
kwaliteiten en attitudes. Tijdens de drie bijeenkomsten
wordt de ruimte gecreëerd voor de deelnemers om
dieper in te gaan op de reputatieproblemen die zij
ervaren als bestuurder. Dialoog over hoe de andere
deelnemers tegen deze problemen aankijken blijkt van
grote waarde. De kracht van de Nieuwe Bestuurtafels
schuilt in de gelegenheid voor deelnemers om hun
eigen ervaringen (zowel positief als negatief ) te
kunnen delen. Hierbij is actieve participatie een
belangrijke voorwaarde voor het succes van de bijeenkomsten.
Tijdens de tweede bijeenkomst bleken de deelnemers
de lessen van de eerste bijeenkomst al in praktijk toe
te passen. Hoe is dit verlopen na de tweede en derde
bijeenkomst? In het volgende nummer van het Burgemeestersblad (juni 2012) leest u over deze derde
bijeenkomst en over hoe de burgemeesters de Nieuwe
Bestuurtafels voor Burgemeesters hebben ervaren.
Wilt u meer lezen? Op www.burgemeesters.nl/reputatiemanagement staan verslagen van de eerste twee
bijeenkomsten. Voor meer informatie over
NieuwBestuur, de Nieuwe Bestuurstafels en het
Nationale Reputatie Congres kunt u kijken op
www.nieuwbestuur.nl. <

Reputatiemodel
De Nieuwe Bestuurstafels hebben een opzet waarbij
deelnemers beginnen met een training in het Reputatiemodel Hofkes®, dat wordt toegelicht met zowel
burgemeestersblad 64  2011
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Impact publiceert handreiking met aandachtspunten

Herdenken na een  

Vorige maand presenteerde Impact, het landelijk kennis- en adviescentrum voor psychosociale zorg na
rampen, een handreiking over herdenkingen. De handreiking bevat aandachtspunten voor het organiseren van een herdenking kort na schokkende gebeurtenissen, rampen en calamiteiten.

W

anneer ergens een schokkende gebeurtenis
plaatsvindt, stapelen de bloemen, kaarsen
en knuffels zich in mum van tijd op. De roep
om een herdenking volgt in veel gevallen kort daarna.
Waar mensen bijeenkomen om te rouwen ontstaan
immers ook de ideeën voor een stille tocht of herdenking. Spontane burgerinitiatieven behoeven soms
leiding of ondersteuning vanuit de gemeente. De overheid stelt zich de vraag wie verantwoordelijk is voor
het organiseren van een herdenking en welke vorm
deze vervolgens moet krijgen. Om overheden bij deze
afwegingen te helpen, heeft Impact een publicatie over
herdenkingen en monumenten uitgebracht. Jorien
Holsappel, onderzoeker bij Impact, is auteur van deze
handreiking. Bij de totstandkoming heeft Holsappel
gesprekken gevoerd met bestuurders, getroffenen,
nabestaanden en vertegenwoordigers van kerkelijke
organisaties. De handreiking is bedoeld om projectteams praktische handvatten te bieden voor het
opstarten en doorlopen van het proces. Daarbij biedt
het een kader dat rekening houdt met de specifieke

context, cultuur en gevoelens die bepalend zijn voor
de nafase van een schokkende gebeurtenis.

Totstandkoming
De Handreiking herdenken start niet met de
aandachtspunten voor het opzetten van een herdenking, maar begint bij de basis: de primaire afweging
om al dan niet een herdenking te organiseren. Want
het is niet altijd nodig om het publieke rouwen te
“managen”. Holsappel: ‘Er zijn gevallen denkbaar dat
een burgemeester het rouw- en herdenkingsproces
ook aan de samenleving zelf kan overlaten. De overheid zal dan vooral faciliterend zijn, terwijl in andere
gevallen wel degelijk behoefte bestaat aan een officiële herdenking. Het wordt dan gezien als een vorm van
erkenning en kan tevens een manier zijn om als overheid betrokkenheid en daadkracht te tonen. Maar als
er kritiek is op de vergunningverlening en het vertrouwen in de overheid weg is, is de overheid misschien
geen geloofwaardige initiatiefnemer voor de herden-

Burgemeester Bas Eenhoorn begeleidt Koningin Beatrix en Kroonprins Willem-Alexander naar de
herdenkingsbijeenkomst na het schietincident in Alphen aan den Rijn.
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  schokkende gebeurtenis
Bij de Grote Kerk in Apeldoorn was er voor kinderen een speciale herdenking voor het
Koninginnedagdrama van 2009.

king. De handreiking helpt gemeenten om de voors en
tegens van dit soort keuzes tegen elkaar af te wegen.’

Afspiegeling
Als er voor een herdenking wordt gekozen, moet deze
volgens Holsappel qua vorm, locatie, inhoud en representativiteit een afspiegeling zijn van de impact die het
verlies op de samenleving heeft. ‘De publieke perceptie van een ramp wordt bepaald door een combinatie
van factoren, zoals de omvang, betekenis, nabijheid,
het tijdsverloop en de oorzaak van een ramp. Een
officiële herdenking kan functioneren als een markeerpunt. Alsof de overheid duidelijk maakt dat de samenleving vanaf dat moment de periode van collectieve
rouw afsluit en het gewone leven weer probeert op te
pakken. Maar bij een grotere tijdspanne, bijvoorbeeld
bij een epidemie of identificatieproces dat veel meer
tijd in beslag neemt, is één markeerpunt moeilijk te
plannen. De herdenking zal zich dan meer op de
getroffenen zelf richten; in de samenleving is de rust
dan vaak alweer enigszins teruggekeerd.’

Collectief versus individu
Holsappel wijst erop dat een herdenking vaak ook een
precair evenwicht vormt tussen collectieve en individuele behoeften en emoties. ‘Voor de omgeving kan een
herdenking een moment van collectieve rouw zijn.

Maar op momenten dat de collectieve emotie centraal
staat, kunnen individuele getroffenen en nabestaanden het idee krijgen dat het collectief met hun rouw op
de loop gaat. Zowel individu als collectief moeten zich
in een bijeenkomst herkennen. Het is altijd weer een
uitdaging om daar de goede balans in te vinden.’

Doelen vaststellen
In de handreiking wordt duidelijk hoe complex de
afwegingen rond een herdenking kunnen zijn. Volgens
Impact is het daarom verstandig het doel van een
herdenking expliciet te maken. Holsappel: ‘Het is geen
vanzelfsprekendheid om een herdenking te organise-

‘Een officiële herdenking kan
functioneren als een markeerpunt.’
ren. Door het af te doen met “het herdenken van de
slachtoffers” doe je de betrokkenen vaak tekort. Want
een herdenking heeft een veel diepere betekenis voor
mensen die een ramp of crisis van nabij hebben
meegemaakt. Daarom is het zo belangrijk om vooraf in
een projectgroep helder te krijgen wat wij met een
herdenking willen bereiken. Wat staat centraal? Het
delen van verdriet? Bezinning? Afscheid? Zoeken we
burgemeestersblad 64  2011
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verbinding met anderen? Kijken we terug of juist vooruit? Als wij de saamhorigheid willen benadrukken, leg
je andere accenten dan wanneer je het beschaamde
vertrouwen in de overheid wilt herwinnen. Dat zijn
expliciete doelen die in de voorbereiding van een
herdenking helder voor ogen moeten staan.’

woordig is ongeveer de helft van de uitvaarten kerkelijk. De overledene was lang niet altijd religieus, maar
bij een overlijden geeft religie veel mensen houvast en
troost. Daarom pleit ik ervoor om religieuze elementen
en symboliek in geabstraheerde vorm te gebruiken bij
een herdenking.’

Invulling herdenking

Na afloop

Hans Bleijerveld is teamleider bijzondere uitvaarten bij
Monuta en was onder meer betrokken bij de herdenkingen na de aanslag in Apeldoorn, de Poldercrash en
de vliegramp in Tripoli. Hij herkent zich in de aanbevelingen om de organisatie van een herdenking projectmatig aan te pakken. Hij breekt ook een lans voor het
religieuze aspect bij herdenkingen. Bleijerveld: ‘Ik
spreek wel eens over de “paarse kolom”. De “paarse
kolom” zorgt ervoor dat religie op een natuurlijke
manier aanhaakt in het rampenproces. Religie staat
niet alleen voor geloof, maar ook voor verbinden. In de
praktijk zien we dat de overheid een herdenking bij
voorkeur “neutraal” houdt. Het risico bestaat dat we
dan verzanden in het opsommen van gebeurtenissen
en niet of nauwelijks tot de inhoud komen. Door te
kijken naar wat mensen verbindt, geef je echter meer
diepgang aan de herdenkingsbijeenkomst. Inhoud en

Volgens Jorien Holsappel draait het voor getroffenen
niet alleen om de herdenking zelf, maar ook om het
“napraten”. ‘Getroffenen vinden de ontmoeting met
elkaar en met hulpverleners die ter plaatse waren
doorgaans het meest waardevolle onderdeel. Zij
gebruiken het samenzijn als moment om verdriet en
ervaringen te delen. Ook de ontmoeting met H.M. de
Koningin wordt over het algemeen sterk gewaardeerd.
Tegelijkertijd vinden hulpverleners de ontmoeting met
nabestaanden weer waardevol. Zij waarderen de
erkenning die vaak van een herdenking uitgaat.’

In Alphen aan den Rijn vindt op 9 april a.s. een
herdenking plaats van het schietincident van
vorig jaar. Bas Eenhoorn, burgemeester in
Alphen aan den Rijn, realiseert zich echter dat de
herdenkingsbijeenkomst slechts een moment is
in een langer proces. ‘Herdenken concentreert
zich op één plek en één moment. Maar het echte
herdenken voltrekt zich over een langere tijd en
op tal van verschillende plekken. De slachtoffers, de nabestaanden, getuigen en vele anderen
zijn elke dag met de gevolgen van een catastrofe
bezig. Van een burgemeester wordt verwacht dat
hij zich dat steeds realiseert en ernaar handelt.’

diepgang maken een herdenking waardevoller. Dit
bereik je onder andere ook door de nabestaanden te
betrekken bij de vormgeving van de herdenking. Een
gemeente zou er daarnaast zijn voordeel mee kunnen
doen door een dominee of pastoor de ruimte te bieden
mee te denken over de inhoud van een bijeenkomst.
Niet dat het daarmee een protestante of katholieke
bijeenkomst wordt, maar religieuze aspecten en rituelen helpen veel mensen bij de verwerking van een
schokkende ervaring. Religie is daarnaast vaak ook de
vertolking van de identiteit van iemands leven. Tegen26
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Afspraken met de media
Dat landelijke en lokale media aandacht aan de
herdenkingsbijeenkomst willen besteden is begrijpelijk. Getroffenen zouden het waarschijnlijk ook als
vreemd en mogelijk als kwetsend ervaren als er geen
aandacht voor de herdenking zou zijn. Bleijerveld:
‘Mijn ervaring is dat je goede afspraken kunt maken
met de media. Er zit een collectief aspect aan een
ramp en inherent daaraan willen mensen de bijeenkomst via televisie meemaken. Maar tegelijkertijd
moet je als organisator rekening houden met de individuele nabestaanden die er niet om hebben gevraagd
onderdeel te worden van een collectieve rampbeleving. Bij de herdenking van de vliegramp in Tripoli
hebben we met de media afgesproken dat mensen in
de zaal niet zichtbaar in beeld zouden komen. Alleen
contouren van mensen waren zichtbaar, zodat de
nabestaanden niet uit de anonimiteit werden gehaald.
Als je de juiste cameraopstellingen uitzoekt, lukt dat.
Onze ervaring is dat het met goede begeleiding mogelijk is de juiste afspraken te maken, zodat het voor alle
partijen een waardevolle bijeenkomst wordt.’ <
Wouter Jong/NGB

De handreiking van Impact is geschreven in
opdracht van het ministerie van Veiligheid en
Justitie en is sinds januari beschikbaar. Ook is
het boekje als pdf te downloaden via:
www.impact.arq.org.

service

•

c o lo f o n

Najaarscongres 2012

Burgemeestersprijs 2012

Ook dit jaar houdt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters op de eerste
donderdag van oktober zijn najaarscongres. De datum is 4 oktober en Doorwerth
is de plaats van handeling. Burgemeesters
en oud-burgemeesters zijn van harte
welkom en kunnen voor de zomer de uitnodiging tegemoet zien. Maar niets weerhoudt u om nu al de datum in uw agenda
te noteren.

De organisatie van De Burgemeesterslezing
is dit jaar gestart met de instelling van een
burgemeestersprijs. Arno Brok, burgemeester van Dordrecht, mocht de eerste
burgemeestersprijs op 15 maart jl. in
ontvangst nemen van minister Liesbeth
Spies. De jury prees Brok voor de wijze
waarop hij zich het afgelopen jaar had
ingezet voor de samenwerking van de
gemeenten met anderen.

Redactiecommissie
Henk Zomerdijk (voorzitter)
Gert de Kok
Johanneke Liemburg
Sander Schelberg

Rechtspositie

Van der Laan op de longlist

Eindredactie
Ruud van Bennekom

Bij het bureau van het Genootschap komen
veel vragen binnen over uiteenlopende
rechtspositionele onderwerpen. In samenwerking met het College voor Arbeidszaken
van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten is nu op de website van het
Genootschap ook veel informatie over de
rechtspositie van de burgemeester
geplaatst. U vindt deze informatie op
www.burgemeesters.nl/rechtspositie.

Eberhard van der Laan prijkt op de longlist
voor de verkiezing van Worldmayor 2012.
Hij is daarmee de derde Nederlandse
burgemeester die dat is gelukt. Eerder
stonden Ruud Vreeman en Job Cohen al
eens op de longlist en in 2006 werd Cohen
zelfs first runner up. De lijst 2012 is weliswaar erg lang met 65 namen, maar het is
toch een eerste stap. Iedereen is tot medio
mei uitgenodigd om via www.worldmayor.
com de burgemeesters van de longlist te
nomineren voor de wereldwijde burgemeestersprijs.

Jaarvergadering NGB
Het Genootschap hield op 15 maart jl. zijn
Algemene Ledenvergadering in het gebouw
van de VNG in Den Haag. De vergadering
stelde de gebruikelijke jaarstukken vast.
Ook stemde de vergadering in met de
tweede bestuurstermijn voor Jos Wienen
(burgemeester van Katwijk). Het verslag
van de jaarvergadering, het jaarverslag
2011 en het jaarprogramma 2012 kunt u
inzien op www.burgemeesters.nl/jaarvergadering.

Handboek soldaat
Met regelmaat vragen (nieuwe) burgemeesters of er geen Handboek soldaat
voor burgemeesters is. Dat heeft het
Genootschap ertoe gebracht te kijken of
een dergelijk Handboek BM is op te zetten.
De gedachte gaat uit naar een digitaal
handboek, in de vorm van een Wiki. Dat
betekent dat burgemeesters zelf ingrediënten kunnen aanleveren. Heeft u suggesties
voor de inhoud of zelf al mogelijke bijdragen die voor anderen van belang kunnen
zijn, geef die dan vast door aan
r.vanbennekom@burgemeesters.nl .

Toekomstige burgemeestersvacatures
De website van de Rijksoverheid biedt
periodiek een overzicht van toekomstige
burgemeestersvacatures. In maart staan
daar de volgende vacatures aangekondigd:
Asten (16.000 inw.), Geertruidenberg
(21.000 inw.), Helmond, 88.000 inw.),
Hengelo (82.000 inw.), Hof van Twente
(35.000 inw.), Roermond (56.000 inw.),
Veenendaal (62.000 inw.)
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