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De formatie en de burgemeester

Buiten dit redactionele commentaar komt het woord formatie 

niet in dit Burgemeestersblad voor. Daarmee hebben de infor-

mateurs en de onderhandelaars de volkomen radiostilte dus 

bereikt, die zij zo verstandig achten om tot de juiste afspra-

ken en samenwerking binnen de nieuwe regeringscoalitie te 

komen. Wie naar de verkiezingsprogramma’s van de politieke 

partijen kijkt, zal overigens ook het omgekeerde verwachten: 

De term burgemeester zal in de informatieronde evenmin 

vallen. Over de burgemeestersfunctie zal het oorverdovend 

stil zijn in de besprekingen voor een nieuw regeerakkoord. 

Hoe anders moet het op lokaal niveau. De regering heeft een 

wijziging van de Gemeentewet in voorbereiding die de burge-

meester het recht geeft om ook tijdens de collegevorming 

over de voortgang geïnformeerd te worden en om zijn opvat-

tingen kenbaar te maken. Dat is mooi meegenomen en moet 

voorkomen dat de burgemeester pas van de uitkomsten op 

de hoogte wordt gesteld als alles al beklonken is. 

De aangekondigde wetswijziging geeft de burgemeester een 

passief recht, dat hij in de komende anderhalf jaar zelf zal 

moeten activeren. Veel burgemeesters zijn daar terughou-

dend in; zij houden zich liever beschikbaar en wachten af tot 

ze gevraagd worden. Toch zijn er de komende zestien maan-

den volop mogelijkheden voor een actievere rol. Wat te 

denken van de nieuwjaarstoespraken, de voorjaarsnota en de 

begrotingsbehandelingen. Dat zijn mooie momenten voor een 

burgemeester om eens een doorkijk naar de gemeentelijke 

uitdagingen in de komende jaren te geven. Zo ken ik een 

burgemeester die zich altijd driekwart jaar voor de verkiezin-

gen liet interviewen door een regionale journalist en zo een 

aantal inhoudelijke thema’s wist te agenderen. De program-

macommissies kregen dan steevast een kopie van het betref-

fende interview toegestuurd, nog voordat zij de programma’s 

binnen hun partij vaststelden.

De terughoudende opstelling van burgemeesters is nog 

groter als het om de personele samenstelling van de coalitie 

gaat. Velen vinden dat het feestje van de politiek en ‘not 

done’ om je daar mee te bemoeien. Toch moeten op dit 

terrein mogelijkheden voor de burgemeester te vinden zijn 

om te voorkomen dat hij pas vlak voor de benoeming van de 

wethouders te horen krijgt wie hij mag beëdigen. Kan een 

burgemeester de fracties niet eens wijzen op de belangrijke 

wethouderscompetenties of wat van een goede locoburge-

meester wordt verwacht? Is het niet een idee om de site en 

opleidingengids van de Wethoudersvereniging onder de 

aandacht van de wethouders en hun potentiële opvolgers te 

brengen? En is het nu niet het juiste moment om eens met de 

fractievoorzitters van gedachten te wisselen over hoe straks 

tot een ploeg van integere bestuurders te komen. Want in de 

genoemde wetswijziging staat ook dat de burgemeester de 

integriteit bevordert. Zonder wettelijke integriteiteisen voor 

de benoeming van wethouders; dat weer niet, natuurlijk.

Wie het weet, mag het zeggen.

Ruud van Bennekom/NGB,

Eindredacteur Burgemeestersblad
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‘Een Haags probleem op Vlagtwedder grond-

gebied. Zo heb ik de situatie ervaren’, zegt 

Leontien Kompier. ‘In de Volkskrant heb ik 

gezegd dat een eenzijdig beeld is ontstaan, vooral 

rond de beëindiging van het tentenkamp. Terwijl er 

op alle fronten consciëntieus is gehandeld. De situa-

tie begon tegen de achtergrond van twee eerdere 

tentenkampen in oktober en december 2011. In beide 

gevallen waren de tentenkampen van korte duur 

omdat er via onderhandelingen tussen het ministerie 

en de asielzoekers vrij snel tot een oplossing werd 

gekomen. Vanuit die achtergrond zijn we in mei 2012 

op het verkeerde been gezet. We dachten dat het 

wederom zo’n vaart niet zou lopen. Vervolgens 

werden we verrast door de snelheid waarmee het 

tentenkamp groeide. In een mum van tijd was er een 

groep van ongeveer driehonderd Irakezen en Somali-

ers, die meer dan twee weken bleef staan. Dat was 

ook voor ons als crisisteam een nieuwe ervaring.’

Aandacht

Van meet af aan kiest Kompier ervoor de asielzoe-

kers de ruimte te geven. ‘De asielzoekers wilden 

aandacht vragen voor hun situatie en de in hun ogen 

onmogelijke terugkeer naar het land van herkomst. 

Als burgemeester van Vlagtwedde ga ik daar niet 

over. Ik heb hun betogingsrecht te respecteren. Maar 

de oplossing voor het probleem moest uit Den Haag 

komen, niet uit het gemeentehuis in Sellingen.’

Openbare	orde

Om de openbare orde en veiligheid rond het asielzoe-

kerscentrum beheersbaar te houden, heeft Kompier 

nauw contact met de woordvoerders van zowel de 

Irakezen als de Somaliërs. ‘Op het aanmeldcentrum in 

Ter Apel werd dagelijks overleg gevoerd waarin we 

onder meer afspraken maakten over de ordedienst op 

het tentenkamp. Het was niet alleen druk op het kamp, 

maar ook voor de poort van het aanmeldcentrum was 

het een komen en gaan van auto’s met demonstranten 

en sympathisanten. Dat heeft de processen op het 

aanmeldcentrum behoorlijk verstoord, omdat het 

allemaal pal voor de ingang van het centrum gebeur-

de. Na afloop hebben we daarom besloten dat beto-

gingen niet meer op die plek worden toegestaan.’

Het tentenkamp blijft in omvang groeien. ´Bij ons leid-

de dat tot zorgen over de beheersbaarheid. Het was 

heel warm, er ontstonden ruzies en opstootjes. Ook 

werden de brandveiligheid en de gezondheid een punt 

van zorg, omdat men hutje mutje op het veld stond. 

Wij dachten de situatie beheersbaar te houden door 

het tentenkamp af te zetten met een lint. Maar vervol-

Een	groep	uitgeprocedeerde	Irakezen	begint	op	8	mei	2012	een	tentenkamp	voor	het	Aanmeldcentrum	

in	Ter	Apel.	Leontien	Kompier,	burgemeester	van	de	gemeente	Vlagtwedde,	ziet	het	tentenkamp	in	

korte	tijd	uitgroeien.	Als	zij	op	23	mei	besluit	het	tentenkamp	te	beëindigen,	ontstaat	onder	juristen	de	

nodige	ophef	over	de	vermeende	disproportionaliteit.	In	het	Burgemeestersblad	blikt	ze	terug	op	haar	

overwegingen.

‘In een mum van tijd was er een groep van 

ongeveer 300 Irakezen en Somaliërs.’

Burgemeester Leontien Kompier hield 

nauw contact met de woordvoerders 

van zowel de Irakezen als de Somaliërs.

Haags	probleem	op		Vlagtwedder	grondgebied	
Burgemeester Leontien Kompier over tentenkamp Ter Apel
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gens werden de tenten dichter op elkaar geplaatst, 

waardoor het gevaar eigenlijk alleen maar toenam.’ 

Parlementair	draagvlak

Terwijl het dagelijks overleg met de woordvoerders 

voortgaat, werken de hulpdiensten op de achtergrond 

verschillende scenario’s uit. ‘Met name de Somaliërs 

hadden aangegeven dat ze niets te verliezen hadden. 

Met die context in het achterhoofd hebben we bijvoor-

beeld een draaiboek gemaakt hoe we zouden hande-

len als een wanhopige asielzoeker zichzelf in brand 

zou steken.’ Het omslagpunt komt in het weekend van 

19 en 20 mei, wanneer een nieuwe golf van sympathi-

santen naar Ter Apel komt. De Iraakse ordedienst geeft 

dan aan de zaak niet meer onder controle te hebben. 

‘Ik heb dat weekend twee keer het tentenkamp 

bezocht en zag met eigen ogen dat de situatie onhoud-

baar begon te worden. Daar kwam bij dat minister 

Leers op 22 mei een handreiking deed door de asiel-

zoekers tijdelijke opvang aan te bieden. Ook zou hij 

met de Iraakse ambassadeur overleggen of een oplos-

sing kon komen voor de Irakezen die van het opvang-

alternatief gebruik zouden maken. De Somaliërs 

gingen niet akkoord, de Irakezen wel. Omdat de Irake-

zen verdwenen, viel ook de kern van de ordedienst op 

het tentenkamp weg. Nadat er in de Tweede Kamer 

was gestemd over de situatie in Ter Apel, stelde ik vast 

dat het duidelijk was hoe de kaarten geschud waren. 

De Somaliërs hadden een aanbod om, net als de Irake-

zen, in de tijdelijke opvang te worden ondergebracht. 

Dat wilden ze niet, maar een alternatief was niet voor 

handen en daar was ook geen parlementair draagvlak 

voor. Er ontstond een patstelling die ik met de beëindi-

ging heb doorbroken.’

Situatie	onhoudbaar

Kompier geeft de Somaliërs te kennen dat zij hun beto-

gingsrecht heeft gerespecteerd, maar dat zij nu van de 

overgebleven bewoners verwacht dat zij haar besluit 

respecteren en het tentenkamp uit veiligheidsoverwe-

gingen beëindigen. ‘De situatie was evident onhoud-

baar. Niet alleen omdat er brandgevaar op de loer lag 

en de gezondheid in gevaar was, maar ook door 

aanvullende dreigingsinformatie die ik vanuit de politie 

kreeg. Op 23 mei heb ik het tentenkamp laten beëindi-

gen. Het merendeel van de betogers vertrok vrijwillig, 

een aantal personen weigerde te vertrekken.’

‘Het was heel warm, er ontstonden 

ruzies en opstootjes.’

‘Het besluit van een ME-commandant om ME-busjes tussen de Somaliërs en de journa-

listen te zetten, heeft een beeld opgeroepen dat journalisten zouden zijn gehinderd.‘

Haags	probleem	op		Vlagtwedder	grondgebied	
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Dreigingsinformatie

Met name om het besluit om de betoging met een 

noodbevel te beëindigen is veel te doen geweest. 

Kompier: ‘Er speelden twee zaken door elkaar heen. Om 

de beëindiging van het tentenkamp te voorkomen, vroeg 

een aantal betogers in allerijl een voorlopige voorziening. 

De rechtbank was echter niet in staat nog diezelfde 

middag een zitting te organiseren. De rechtbank bepaal-

de de datum op de volgende ochtend en verzocht mij het 

besluit vrijwillig te schorsen. Dat stelde mij voor het 

dilemma om de beëindiging door te zetten of deze af te 

breken en te wachten op de uitspraak op donderdag 24 

mei. Omdat ik de situatie te gevaarlijk vond om voort te 

laten bestaan, heb ik de beëindiging doorgezet. De voor-

zieningenrechter heeft de volgende ochtend alleen de 

rapportages van de GGD en brandweer in zijn oordeel 

meegewogen. De informatie over de dreiging, die ik 

vanuit de driehoek als burgemeester had ontvangen en 

mede aan de basis lag van mijn afwegingen, werd niet in 

het oordeel meegenomen omdat die niet op die korte 

termijn geanonimiseerd kon worden. Het anonimiseren 

was nodig omdat de stukken anders niet met de tegen-

partij konden worden gedeeld. Omdat de rechter de drei-

gingsinformatie niet meewoog, ontstond na de uitspraak 

het scheve beeld dat mijn besluit disproportioneel zou 

zijn geweest. Pas in latere instantie, toen de dreigings-

informatie wel was geanonimiseerd, is het beeld even-

wichtiger geworden. Want in een latere zaak is deze 

informatie wél meegewogen. In die rechtszaak werd de 

gemeente Vlagtwedde in het gelijk gesteld.’

ME-busjes

Volgens Kompier is het beeld dat er disproportioneel is 

gehandeld ook gevoed door de beelden die tijdens de 

beëindiging zijn gemaakt. ‘Zo werd een politieagent in 

vol BraTra tenue van de brand- en Traangaseenheid in 

beeld gebracht. Deze politieagenten waren preparatief 

aanwezig om mogelijke zelfverbrandingen te voorkomen. 

De beëindiging zelf verliep door politieagenten in vredes-

tenue. Toch zette het scheve beeld zich vast; de politie 

die in vol BraTra-ornaat het tentenkamp “bestormt”. Het 

besluit van een ME-commandant om ME-busjes tussen 

de Somaliërs en de journalisten te zetten, heeft een 

beeld opgeroepen dat journalisten zouden zijn gehin-

derd. Het blijft onduidelijk of dit bewust is gedaan of dat 

het vooral uit praktische overwegingen was omdat de 

betogers zich juist bij de journalisten hadden verschanst 

en zodoende het makkelijkst in de busjes waren af te 

voeren. Hoe het ook zij, het is een besluit dat buiten de 

driehoek om is genomen, maar niet zo had mogen 

gebeuren.’

	
Evaluatiebijeenkomst

Begin juli is de hele casus met alle betrokken partijen 

geëvalueerd. Volgens Kompier bleek toen nogmaals hoe 

veelzijdig de hele situatie was, met tal van partijen die 

elk hun eigen bevoegdheden meebrengen. ‘In de evalua-

tiebijeenkomst werd de samenwerking tussen de 

gemeente Vlagtwedde, Openbaar Ministerie, politie, IND, 

COA, Dienst Terugkeer & Vertrek en het ministerie door 

alle partijen geroemd. Ook de samenwerking tussen de 

verschillende woordvoerders verliep goed en de onder-

linge betrokkenheid was groot. Het heeft ons geholpen 

om het afwegingenkader nogmaals door te lopen en te 

beoordelen of vanuit het juiste juridische kader is gehan-

deld. Waarbij we hebben vastgesteld dat we in de crisis-

beheersing sterk hebben ingezet op bevolkingszorg en 

crisiscommunicatie, maar een gedegen juridische onder-

steuning in de crisisbeheersing, zeker in zo’n ingewikkel-

de casus als deze, geen sinecure is. Het belang van een 

goede juridische ondersteuning is een les die we als 

gemeente Vlagtwedde vanuit deze ervaring zeker willen 

meegeven aan collegagemeenten en Veiligheidsregio’s.´ 

Nieuw	tentenkamp

Verschillende lessen uit de casus kon de gemeente begin 

september opnieuw benutten bij een nieuw tentenkamp, 

dat in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 

Sellingen was opgezet. ‘Gezien de overlast die het vorige 

tentenkamp voor het COA opleverde, hebben we van 

meet af aan gezegd dat er daar in de buurt geen nieuwe 

manifestatie meer mocht plaatsvinden. Uiteindelijk is 

achter het gemeentehuis in Sellingen ruimte gegeven om 

te demonstreren. Daar bivakkeerden in september op het 

hoogtepunt 33 uitgeprocedeerde asielzoekers. We 

hebben daarbij duidelijk aangegeven dat ze op 14 

september het kamp ook moesten opbreken. Dat is in 

goed overleg gebeurd. En de demonstratie is ook rustig 

verlopen´.  <

Wouter Jong/NGB

‘Er ontstond een patstelling die ik met de 

beëindiging heb doorbroken.’

Het verslag van de evaluatiebijeenkomst rond  

het tentenkamp in Ter Apel is te downloaden via 

de website van de gemeente Vlagtwedde en via  

www.burgemeesters.nl/vlagtwedde.
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Ons Genootschap ontfermt zich natuurlijk ook 

over onze waarnemend burgemeesters. Zij horen 

erbij en ook hun belangen worden door ons 

behartigd. En ongetwijfeld zetten zij zich met 

hart en ziel in voor de belangen van de gemeen-

te die zij enige tijd dienen. Toch schrok ik eerlijk 

gezegd een beetje toen ik hoorde hoeveel waar-

nemers er eigenlijk zijn.

Een op de zeven gemeenten heeft op dit moment 

een waarnemend burgemeester. Daar kunnen 

natuurlijk goede redenen voor zijn zoals een op 

handen zijnde herindeling of het brengen van 

rust na een periode van bestuurlijk gedonder. 

Soms is er evenwel ogenschijnlijk geen enkele 

aanleiding. Sommige commissarissen schijnen 

zelfs standaard een waarnemer te benoemen.

Maar als je ziet hoe onwezenlijk lang de proce-

dure om een nieuwe burgemeester te benoemen 

vaak duurt, dan is daar ook wel weer enig begrip 

voor op te brengen. Daar staat tegenover dat 

meestal al bekend is wanneer een burgemeester 

met pensioen gaat en dan wordt er toch gewacht 

met de openstelling van een vacature tot de 

burgemeester daadwerkelijk is vertrokken. En 

ook als een burgemeester tussentijds vertrekt 

lijkt geen haast te worden gemaakt met de start 

van de procedure. 

Dat kan toch beter zou je zeggen. Dus direct 

openstellen bij een aangekondigd vertrek en als 

iedereen dan een beetje gas geeft, ben je 

makkelijk in een half jaartje klaar. Op die manier 

voorkom je dat er zomaar gaten van een jaar of 

soms langer vallen waarin een gemeente niet 

over een door hen zelf geselecteerde burge-

meester beschikt.

Waarom zouden we ons hier druk om maken? 

Omdat het nodeloos benoemen van waarnemers 

niet in het belang is van de gemeenten en niet in 

het belang van de burgemeesters. Gemeentera-

den, wethouders en ambtenaren moeten tijd en 

energie steken in een tussenpaus die slechts 

voorbijganger is. En als je al die door waarne-

mers ingevulde jaren bij elkaar optelt gaat het 

zomaar over 10 à 15 procent van de werkgele-

genheid die nu niet beschikbaar komt voor 

“gewone” burgemeesters. De schoen wringt 

natuurlijk helemaal als waarnemingen uitlopen 

tot bijna complete ambtstermijnen van wel zes 

jaar.

En wat te denken van de situatie dat soms 

uitstekende burgemeesters thuis zitten als 

gevolg van een herindeling en in hun directe 

omgeving een oud-gedeputeerde of gepensio-

neerde burgemeester als waarnemer wordt 

benoemd. 

Kortom; met het benoemen van waarnemers zou 

terughoudend moeten worden omgegaan, er 

moet worden ingezet op versnelling van de 

procedures en waar mogelijk moeten door herin-

deling buiten de boot geraakte burgemeesters 

voorrang krijgen om tot waarnemer te worden 

benoemd. 

De Commissarissen van de Koningin lijken hier 

heel verschillend mee om te gaan. Zij handelen 

in dit opzicht als rijksorgaan en kennelijk laat de 

minister hen alle ruimte. Wat het Genootschap 

betreft is meer transparantie noodzakelijk en 

mag dit punt met stip op de agenda van ons 

eerste overleg met de nieuwe minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bernt Schneiders

Waarnemers
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Ooit kwam bij hoogleraar bestuurskunde Mark 

van Twist de gedachte op dat de wijze waarop 

de burgerbalie in gemeentehuizen zich heeft 

ontwikkeld misschien ook wel iets zegt over de 

verhouding burger-bestuur. Iets dat begon als een 

luikje - dat ook nog dicht kon! - werd een open balie 

waar personeel in coltrui, al dan niet omringd door 

yuca’s en gatenplanten de burgers te woord stond. 

Vervolgens sloeg de verzakelijking toe: burgers 

werden klanten die een nummertje moesten trekken 

en het werkproces werd weer in een back-office onder-

gebracht. Nu is de rij voor de balie deels verplaatst 

naar de huiskamer, waar burgers via het digitale loket 

hun zaakjes met de gemeente regelen.

Toen VNG-directeur Ralph Pans hem vorig jaar vroeg 

om mee te helpen met de strategie van de vereniging, 

greep Van Twist zijn kans. Hij zei graag iets voor de 

VNG te willen doen, maar iets anders dan zij vroegen. 

‘Ik zei dat ik graag een studie van het lokaal bestuur 

wilde maken, maar dan met als invalshoek hoe het 

lokaal bestuur eruit ziet, letterlijk. In het kader van het 

100-jarig bestaan van de VNG vond Pans dat ook een 

leuk idee. Zo is het idee voor het boek geboren. Bij 

toeval eigenlijk.’

Tussen	tradities	en		moderniteit
Mark	van	Twist,	hoogleraar	bestuurskunde	en	bestuurder	van	de	Nederlandse	School	voor	Openbaar	

Bestuur	schreef	samen	met	de	directeur	van	de	NSOB-denktank	Martijn	van	der	Steen	het	jubileumboek	

voor	het	100-jarig	bestaan	van	de	VNG.	“Tussen	traditie	en	moderniteit”	heet	het.	Met	de	blik	van	de	

antropoloog	verwonderden	ze	zich	over	de	gemeente	zoals	die	al	een	eeuw	lang	voor	iedereen	te	zien	

was.	Van	Twist:	‘Onze	conclusie	is	dat	functionaliteit	maar	een	heel	beperkte	dimensie	van	het	bestuur	

is	en	dat	rituelen	en	symbolen	ongelooflijk	belangrijk	zijn	om	het	bestuur	werkelijk	te	begrijpen.’	

‘Symboliek en rituelen in het openbaar bestuur worden weer belangrijk’

‘ Het idee van nabijheid wordt ingeruild 

voor terughoudendheid. Prima volgens 

mij.’

Hoogleraar bestuurskunde Mark van 

Twist: ‘Ons huidige begrip van de 

werking van het openbaar bestuur is 

armoedig en eenzijdig.’
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“Tussen moderniteit en traditie” is een kloek boek dat 

in honderden foto’s toont hoe het lokaal bestuur zich 

de afgelopen honderd jaar ontwikkelde. Aan de hand 

van dagelijkse dingen en gebeurtenissen, zoals de 

toga van de trouwambtenaar, de inrichting van de 

raadszaal, het stemhokje, burgemeesters in crisistijd, 

bushokjes, gemeentehuizen, portretten van colleges 

en burgemeesters, archieven, inspraakbijeenkomsten 

en slogans van gemeenten krijgen lezers een beeld 

van honderd jaar lokaal bestuur dat volgens de 

auteurs nieuwe perspectieven aanreikt om over het 

heden en de toekomst van het lokaal bestuur na te 

denken.

De	dorpspomp

Van Twist: ‘Bestuurskundigen proberen altijd maar 

weer van binnenuit te beschrijven hoe het er achter de 

coulissen van het bestuur werkelijk aan toe gaat. Ze 

rennen allemaal naar de dorpspomp om verhalen op te 

halen, maar vergeten om zich heen te kijken hoe het 

bestuur er eigenlijk van buitenaf uitziet. Bij het maken 

van dit boek hebben wij ons als antropologen opge-

steld die zich verwonderen over alles wat ze zien. Die 

exercitie heeft het inzicht opgeleverd dat functionali-

teit slechts een heel beperkte dimensie van het 

bestuur is en dat rituelen en de symbolische kanten 

van het openbaar bestuur echt wel iets zeggen over de 

binnenkant van het bestuur, die je deels daarin weer-

spiegeld ziet.’

Tussen	tradities	en		moderniteit

De wijze waarop de burgerbalie 

zich heeft ontwikkeld zegt ook iets 

over de verhouding burger-bestuur.

Het college van Rotterdam, met 

burgemeester Aboutaleb, die geen 

ambtsketen draagt. 
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Bedrijfsprocessen

De afgelopen decennia, zegt Van Twist, is logistieke opti-

malisatie de dominante waarde in het bestuur gewor-

den. ‘Het ging en gaat om efficiëntere bedrijfsprocessen, 

het rondmaken van de business case, accountability, dat 

type taal. In de bestuurskunde is het begrip perfor-

mance gelijkgeschakeld aan prestaties in de zin van new 

public management. We spreken af dat we zoveel 

rechercheren en zoveel uren aan groenonderhoud beste-

den. Dit moet gebeuren, dat zijn de afspraken. Maar 

performance betekent in het Engels nog iets anders, 

namelijk: optreden voor publiek. In die betekenis gaat 

het om heel andere zaken, als de presentatie, de 

verschijningsvorm, de franje.

In het boek staat een foto van het college van Rotter-

dam, waarop burgemeester Aboutaleb geen ambtsketen 

draagt. De burgemeester is daardoor als zodanig niet 

meer herkenbaar. ‘Wat zegt dat over ons en over de 

wereld waarin we leven en over de subtiele sturing die 

daarvan uitgaat?’

Van Twist is ervan overtuigd dat de komende jaren de 

herwaardering voor de symbolische kanten van het 

bestuur toeneemt. ‘Een begin daarvan zie je nu al. De 

periode van onttovering is voorbij. Bijzondere over-

gangen in het leven van mensen worden weer gemar-

keerd. ‘In Den Haag krijg je bij een aangifte van een 

geboorte een ooievaar (het stadssymbool) mee naar 

huis en overal kennen we de Naturalisatiedag. In de 

Telegraaf las ik vanochtend weer een artikel over de 

vraag of het huidige politie-uniform wel voldoende 

gezag uitstraalt.‘

Die tijdgeest is dan ook voor burgemeesters iets om 

goed bij stil te staan. ‘Bij burgemeesters zie je al dat de 

afstand tot burgers weer toeneemt, bijvoorbeeld door-

dat ze zich anders tot de media gaan verhouden. Het 

idee dat bestuurders de kloof naar de burgers moeten 

overbruggen en moeten zorgen voor nabijheid wordt 

ingeruild voor terughoudendheid. Prima volgens mij. 

We moeten helemaal af van het idee dat bestuurders 

en volksvertegenwoordigers op het gewone volk 

moeten lijken. Burgers waarderen een zekere afstand. 

Een burgemeester is toch de burgemeester. Daar willen 

we tegenop zien. Daarom vind ik Ivo Opstelten ook zo’n 

boeiende bestuurder. Wat hem interessant maakt is 

niet meteen de diepgang van zijn uitspraken. Hij zegt 

tijdens een kabinetsformatie bijvoorbeeld zoiets als: 

“het is pas klaar als het af is”. Maar door zijn presenta-

tie roept hij een soort van ontzag en bewondering op. 

Hij stelt mensen gerust. Belangrijk voor bestuurders is 

dat ze vertrouwen uitstralen. Dat is essentieel naast 

argumentatieve intelligentie. Als je een debat wint, heb 

je daarmee nog niet de sympathie of steun van burgers 

gewonnen.‘

Rituelen	en	symbolen

Van Twist voorspelt dat het bestuur de komende jaren 

meer en meer doordrongen zal worden van de impact 

die uitgaat van rituelen en symbolen op de relatie 

bestuur-burgers, maar ook van de invloed van zaken 

‘Als je een debat wint, heb je daarmee nog 

niet de steun en sympathie van 

burgers gewonnen.‘

Straalt het politie-uniform wel voldoende gezag uit?
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als design en sfeer op de besluiten die genomen 

worden. Zelfs hoe wij het bestuur door onze neus erva-

ren, gaat volgens hem een rol spelen. ‘Een van mijn 

nieuwe thema’s is welke zintuigen we allemaal 

verwaarlozen in het openbaar bestuur. Hoe ruikt het 

openbaar bestuur eigenlijk? Ik weet het niet. We 

hebben er zelfs geen woorden voor, terwijl het wel 

degelijk verschil maakt. Als je je huis wilt verkopen, 

wordt er gezegd dat een vanillelucht of de geur van 

warme appeltaart daaraan gunstig bijdraagt. Om de 

gevoelsmatige wachttijd bij mensen te bekorten, weten 

we dat we ze niet op tochtige, rokerige stations moeten 

laten staan, maar uit de wind, in een temperatuur van 

rond de twintig graden met bovendien een beetje 

aangename achtergrondmuziek. In het ziekenhuis en 

bij de tandarts is hierover nagedacht, in een streven 

om de angst van mensen beter te beheersen. Maar in 

het bestuur? Ook hier werken die zintuiglijke sensaties 

natuurlijk door.’

Om de werking van het openbaar bestuur beter te 

begrijpen, zegt hij, moeten we meer inzicht in de 

impact van zintuiglijke, van symbolische en rituele 

elementen krijgen. ‘Het is niet zo dat de franje belang-

rijker is dan de inhoud, maar het geeft wel een emotio-

nele ondertoon die als je niet oppast de boventoon 

gaat voeren of die de inhoud in de weg gaat zitten. 

Psychologische mechanismen maken gewoon verschil. 

Ik ben bijvoorbeeld zelf voorzitter geweest van een 

rekenkamercommissie. Nou en of het wat uitmaakt of 

je als rekenkamer op bezoek gaat in de collegekamer 

onder voorzitterschap van de burgemeester of dat je 

een verantwoordelijk wethouder uitnodigt om bij de 

commissie op bezoek te komen.’ 

Raadzaal

Een interessant thema in dit kader is het moderniseren 

van raadszalen, volgens Van Twist. In het boek schrijft hij 

dat hij niet uitsluit dat in een traditionele raadszaal de 

besluitvorming conservatiever uitpakt dan in een moder-

ne raadszaal. Van Twist: ‘Dat zou ik heel graag onderzoe-

ken. Ik ben zelf raadslid in Zwijndrecht geweest en daar 

zat ik altijd te kijken naar een spreuk op de muur die 

ging over kloekmoedigheid en het tempo van besluitvor-

ming. Die klassieke raadszaal is nu veranderd in een 

zaal met een Lagerhuisopstelling en iedereen zit met zijn 

neus achter een laptop of ipad. Raadsleden zitten te 

twitteren en te facebooken, kunnen razendsnel checken 

of alles wat gezegd wordt feitelijk wel klopt, de achter-

ban kan direct input leveren voor het debat, er worden 

geen enveloppen meer opengetrokken, er wordt niet 

meer door stapels papier gebladerd. Dat heeft invloed, 

net als dat het uitmaakt of er tapijt, steen of linoleum op 

de vloer ligt, of je in bankjes zit of in luxe fauteuils, of de 

zaal in lichte of donkere tinten geschilderd is. Het zijn 

allemaal onderbelichte elementen van bestuur. Wij 

denken: o jee, als de vergaderagenda maar klopt en we 

de procedures op orde hebben en als de burgemeester 

maar goed voorzit, maar we moeten echt breder gaan 

denken. Ons huidige begrip van de werking van het 

openbaar bestuur is veel te armoedig en eenzijdig. Ons 

boek bevestigt dat.’  <
Peter van Noppen

Niet uit te sluiten is dat in een traditionele raadzaal de besluitvorming conservatie-

ver uitpakt dan in een moderne.
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‘De minister van Binnenlandse Zaken stond de 

afgelopen jaren meer in de Tweede Kamer 

voor het scheefwonen dan voor zaken 

betreffende de ordening van het openbaar bestuur, de 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu ging over 

de waterschapsverkiezingen en de minister van VWS 

gaat over miljarden die op de begroting van gemeenten 

staan. De afgelopen tien tot vijftien jaar hebben vakde-

partementen steeds meer invloed gekregen op op het 

openbaar bestuur. Dat is een zorgelijke ontwikkeling die 

moet worden gekeerd’, stelt Douwe Jan Elzinga. Het is 

de hoogste tijd dat het ministerie van BZK met een 

duidelijke visie op het openbaar bestuur komt en zich 

tegenover andere departementen steviger opstelt. Die 

vakdepartementen beschouwen gemeenten toch vooral 

als uitvoeringskantoren. Die lui zijn er voor ons, denken 

ze daar. Wij maken wetgeving, dragen die taken een 

beetje over en voeren de regie. En als ze niet doen wat 

wij willen, krijgen ze een correctie of een forse aanwij-

zing. Door die grondhouding bij vakdepartementen is 

het de afgelopen jaren zo gaan spannen. Daaraan moet 

een einde komen.’ 

Hoe krijg je dat voor elkaar?
‘De minister van BZK moet vaker durven zeggen dat 

een aanwijzing of een taakoverdracht van een vakde-

partement naar gemeenten niet doorgaat. Hij moet 

gewoon niet tekenen. Het wordt tijd dat BZK krachtig 

opkomt voor het algemeen belang van een ordentelij-

ke ordening van het openbaar bestuur. De afgelopen 

jaren zijn de taken van BZK op dat terrein min of meer 

overgenomen door de VNG, maar die komen alleen op 

voor de belangen van gemeenten en bepaald niet voor 

het algemeen belang van een ordentelijke ordening 

van het openbaar bestuur.’

Betreurt u in die zin de komst van een natio-
nale politie?
‘Ja. De minister van Veiligheid en Justitie is hoe je het 

ook wendt of keert de baas over de politie. BZK heeft 

daar straks weinig meer over te vertellen. Dat is een 

mutatie van grote betekenis. Voor burgemeesters 

geldt straks dat een andere minister dan die van BZK 

sturend en aanwijzend is op het belangrijkste deel van 

hun portefeuille. De korpschefs worden hierdoor 

binnen de driehoek veel belangrijker. Tot op zekere 

hoogte worden de korpschefs ‒en ook de officieren 

van justitie‒ zelfs belangrijker dan de burgemeesters. 

Zij krijgen hun instructies immers direct van het hoofd 

van de nationale politie. Dat kan gaan wringen. Minis-

ter Opstelten heeft daar op zijn bekende wijze gerust-

stellende mededelingen voor burgemeesters over 

gedaan. Maar als het erom spant, als er spanningen 

komen tussen de politionele en de bestuurlijke lijn of 

de justitiële en bestuurlijke lijn, dan hakt de minister 

van Veiligheid en Justitie de knoop door en niet die van 

BZK. In conflictgevallen zal blijken dat het een struc-

tuurwijziging van eminente betekenis is.’

Hoe moeten burgemeesters daarop anticipe-
ren?
‘Belangrijk is dat iedereen goed in beeld heeft wat de 

wettelijke bevoegdheden van de burgemeester zijn en 

wat des gemeentes is. Er is en blijft een zekere mate 

van lokale autonomie, ook op het punt van handha-

ving van de openbare orde; gezag en beheer blijven 

gescheiden, een burgemeester moet voldoende maat-

werk kunnen blijven leveren voor handhaving van de 

openbare orde. Mocht de minister van Veiligheid en 

Justitie op enig moment zich dreigen te begeven op 

het territoir van de burgemeester dan moet deze 

duidelijk een streep trekken en zeggen: hier ga ik over 

en ik leg hiervoor verantwoording af aan mijn gemeen-

teraad. Maar het is een fait accompli dat de politie-

chefs belangrijker worden en dat dat tot spanningen 

kan leiden. Zeker in een situatie waarin de middelen 

schaars zijn. Waar zet je de meeste capaciteit en 

middelen op in? Op de justitiële lijn, op de diefstallen, 

Het	ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	en	Koninkrijkrelaties	moet	in	de	komende	kabinetsperiode	weer	

steviger	opkomen	voor	de	belangen	van	het	openbaar	bestuur	en	voor	die	van	burgemeesters,	vindt	de	

Groningse	hoogleraar	Douwe	Jan	Elzinga.	‘De	invloed	die	het	ministerie	heeft	verloren	moet	weer	wor-

den	teruggewonnen.’

Terugwinnen	wat		verloren	is	gegaan
Douwe Jan Elzinga pleit voor steviger rol ministerie van BZK

‘De invloed van vakdepartementen op het 

lokaal bestuur moet worden ingeperkt’
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Terugwinnen	wat		verloren	is	gegaan

moorden, of toch meer in de preventiesfeer? Ik vrees 

dat door de zwakkere positie van de burgemeester 

binnen de driehoek ook zijn aanspraak op capaciteit 

minder sterk wordt. Je ziet nu al dat de politie meer 

wordt ingezet op de aanpak van criminaliteit en minder 

in de preventieve bestuurlijke sfeer. Dat is de conse-

quentie van deze ontwikkeling.’

Te meer reden voor BZK, zou ik denken, om 
zich weer wat steviger in de Haagse arena in 
te zetten voor de belangen van het openbaar 
bestuur en de burgemeesters in het bijzonder.
‘Ja er moet weer worden teruggehaald van wat verloren 

is gegaan. Sommigen zeggen dat we de politie weer 

moeten opsplitsen zoals in Duitsland het geval is, waar 

je Kriminalpolizei en Ordnungspolizei hebt. Maar dan 

krijg je daar weer problemen mee. Wij willen een 

ondeelbare politie, maar die moet worden aangestuurd 

door het openbaar bestuur en justitie. Dat justitie daar 

nu toch de dominante speler is, heeft problematische 

kanten, waarvan we de implicaties nog niet precies 

kunnen overzien. Nee, de gekozen burgemeester is daar 

zeker geen oplossing voor. Hoe scherper de verkiezings-

wijze van een burgemeester hoe minder invloed hij 

heeft op handhaving van de openbare orde. Dat zie je in 

de landen waar de burgemeester gekozen wordt. Een 

burgemeester die een wat algemene overkoepelende rol 

heeft en zijn oren niet naar kiezers hoeft te laten hangen 

heeft de sterkste positie in de veiligheidsketen. Hij of zij 

moet daar echter in de praktijk wel de mogelijkheden 

voor hebben en niet uit de wedstrijd worden gefietst. 

Dat is nu wel een beetje gebeurd.’  <

Peter van Noppen

‘De zwakkere positie van de 

burgemeester in de driehoek beperkt zijn 

aanspraak op capaciteit.’

Prof. Douwe Jan Elzinga: ‘de invloed die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft verloren moet weer worden teruggewonnen.
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Traditiegetrouw spreekt de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het 

najaarscongres toe. Ditmaal dus demissionair 

minister Liesbeth Spies van BZK.

Voor het eerst namen gezagheb-

bers uit Caribisch Nederland 

deel aan het congres. Lydia 

Emerencia (Bonaire) en Gerald 

Berkel (Sint Eustatius) worden 

met applaus welkom geheten.

Bespiegelingen door bestuurs-

kundige Mark van Ostaijen (Eras-

mus Universiteit Rotterdam) over 

het congresthema Populisme in 

het lokaal bestuur
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Het najaarscongres is ook altijd 

de ontmoeting tussen genera-

ties burgemeesters. Hier Huib 

van Walsum, oud-burgemeester 

van Delft en lid van verdienste 

van het NGB en Ellen Hanselaar, 

burgemeester van Roerdalen.

Cabaretier Mark van de Veerdonk, sprak 

als ‘nepburgemeester van Slabroek’ het 

congres toe met een hilarische rede.

Het congres bedankt Van de Veerdonk, 

die als burgemeester net een interview 

aan PowNews had gegeven.
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Hoofdauteur Arno Korsten heeft met zijn mede-

auteurs voor de totstandkoming van Onder 

burgemeesters eens flink aan de burgemees-

ters geschud. Een aantal burgemeesters is gevraagd 

om hun persoonlijke tien geboden voor het ambt op 

schrift te stellen, honderden publicaties zijn bestu-

deerd en er zijn vele gesprekken gevoerd. Aangevuld 

met eigen waarnemingen heeft dat geresulteerd in 500 

pagina’s over de ongeschreven regels van het burge-

meestersvak.

Onder burgemeesters is een rijk boek met veel wijshe-

den die een breed spectrum van het functioneren van de 

burgemeester betreffen. De geschiedenis, de identiteit, 

de rollen, het voortraject, de aanstellingswijze, het 

persoonlijke, de loopbaan, het slagen en ook het falen 

van de burge-

meester komen in 

het boek allemaal 

langs. Dat gebeurt 

op een luchtige, 

beschrijvende 

toon met onge-

looflijk veel anek-

dotes en voorbeel-

den uit de praktijk. 

Op elke bladzijde 

figureren enkele 

en soms wel tien 

burgemeesters.

Joker	

We kennen alle-

maal “de verbin-

der”, de term die 

vaak gebruikt 

wordt om de 

Nederlandse 

burgemeester te 

typeren in zijn 

rollen als boegbeeld, bestuurder en gezagsdrager. 

Korsten komt met twee andere typeringen: de spelver-

deler en de joker. De spelverdeler is degene die veel 

de bal krijgt en moet zorgen dat de aanval en de 

verdediging goed in positie worden gebracht. Maar is 

een burgemeester ook de joker? Volgens Korsten cs 

wel; in het kaartspel is de joker de kaart die iedereen 

wil hebben en die je overal kunt aanleggen.

Een burgemeester moet kunnen omgaan met wisselin-

gen van emotie, zo staat in het boek beschreven. Hij 

moet niet te tobberig in elkaar zitten en in alle omstan-

digheden de zaak in de hand hebben, niet te snel in de 

kramp schieten. Je kunt niet duiken op de momenten 

dat je er moet staan. Daarbij is het management van het 

onverwachte een kernkwaliteit van de burgemeester. 

In het slotdeel kijken de auteurs naar de bagage van 

de moderne burgemeester. De rugzak van de burge-

meester wordt steeds groter, is de constatering. Op 

ietwat gedateerde toon bespreekt het schrijverskwar-

tet de voor- en nadelen van Twitter. ‘In potentie kan 

het middel van betekenis zijn, maar de praktijk is het 

minder florissant vanwege de betrekkelijke inhouds-

loosheid van veel berichten.’ Dat lijkt me te veel fixatie 

op de binnenkant van de burgemeestersfunctie en te 

weinig zicht op wat er in de samenleving gaande is. 

Nut

Je kunt je natuurlijk afvragen wat het nut is van het 

boek, want er is al zoveel over de burgemeester 

geschreven. Het is zeker geen handboek, waarvan je 

kunt zeggen dat je alle kneepjes van het vak kent als 

je het van A tot Z gelezen hebt. Maar het kan voor 

geïnteresseerden in de burgemeestersfunctie zeker 

nieuwe inzichten geven. En voor zittende burgemees-

ters kan het helpen te reflecteren op het eigen hande-

len. Een spiegel om je handelingsrepertoire tegen dat 

van je collega’s te houden. 

Ruud van Bennekom/NGB

De finesses van het burgemeesterschap	is	de	ondertitel	van	het	boek	Onder	burgemeesters,	dat	het	

schrijverskwartet	Arno	Korsten,	Milo	Schoenmaker,	Henk	Bouwmans	en	Aart	Resoort	onlangs	publi-

ceerden.	NGB-voorzitter	Bernt	Schneiders	mocht	–	samen	met	minister	Gerd	Leers	–	het	eerste	exem-

plaar	van	de	lijvige	publicatie	in	ontvangst	nemen.	‘Een	mooi	boek	over	het	mooiste	ambt’,	zo	typeerde	

Schneiders	het	boek.

Onder	burgemeesters
Boekbespreking
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‘Al voordat ik in 2009 stopte als burgemees-

ter van Velsen, oriënteerde ik me op wat ik 

daarna kon gaan doen. Net als bij veel 

anderen was mijn eerste blik op een waarnemer-

schap en in 2010 heb ik dat in Stede Broec ook bijna 

een jaar vervuld. Daarna ben ik een relatie met 

adviesbureau IMS aangegaan en kwam ik in contact 

met mensen die nieuwe bedrijven starten. Ik vond 

het mooi om hen een weg te bieden in hoe zij met 

overheden kunnen omgaan en hoe ze hun producten 

kunnen neerzetten’, zegt Peter Cammaert, die via de 

KBO op het mediorenproject van de ouderenbond 

stuitte. ‘Dat project beoogt om (jongere) senioren 

met een uitgebreide maatschappelijke en professio-

nele ervaring weer aan het werk te krijgen. Een 

medior is wat anders dan een coach. Vanuit eigen 

kennis en ervaring probeert de medior als begeleider 

bij mensen hun eigen krachten te ontdekken en te 

activeren. In die rol heb ik zelf bijvoorbeeld een 

directeur van een drukkerij begeleid, die merkte dat 

hij niet alles uit zichzelf en zijn bedrijf haalde. Mijn 

taak was hem te ondersteunen om dat te verande-

ren.’

Laten	floreren

De basisgedachte achter het project is dat je als 

medior een ander laat floreren. Je zorgt ervoor dat 

iemand het beste uit zichzelf en zijn bedrijf of orga-

nisatie haalt. Die rol zou ook wel wat zijn voor burge-

meesters als nevenfunctie of na beëindiging van het 

ambt, volgens Cammaert. ‘Je moet dan wel je oude 

imago loslaten en bijvoorbeeld minder dominant 

worden. Met een frisse blik naar jezelf leren kijken, 

echt leren luisteren en anderen aandacht geven. Je 

moet jezelf als het ware opnieuw leren uitvinden. 

Daarna is het zaak om allerlei vaardigheden aan te 

leren. 

De medior vervult zijn functie vanuit onafhankelijk-

heid. Cammaert: ‘Centraal in je optreden staan tijd 

en kwaliteit. Die heb je immers genoeg te bieden. Je 

hoeft geen targets na te jagen en bij medioren geldt 

geen “uurtje-factuurtje”. Je kunt je concentreren op 

wat je zelf aan expertise hebt opgebouwd en je kunt 

ruim de tijd nemen om je in te leven in degene die je 

begeleidt. Drijfveer is dat je iets terug kunt geven 

aan de samenleving, waarin je zelf jarenlang hebt 

mogen werken. Daar mag je best een prijs voor 

vragen, maar wel op een schappelijker niveau dan de 

commerciële aanbieders.’

Tweetrapsraket

Peter Cammaert heeft nu een aanbod gemaakt voor 

burgemeesters die zich tot medior willen ontwikke-

len. ‘Het gaat om een tweetrapsraket. In de eerste 

fase gaat het om onthechting van de huidige situa-

tie, jezelf leren kennen en je opgedane expertise 

omzetten in kracht en wijsheid. Met die bagage ga je 

nieuwe initiatieven ontplooien. In de tweede fase 

worden kandidaat-medioren ondersteunt om de 

nieuwe functie meer persoonlijke diepgang te geven. 

Je leert je te presenteren in de markt en in contact te 

komen met potentiële opdrachtgevers.’  <

Ruud van Bennekom/NGB

Zie ook: www.burgemeesters.nl/medioren 

De	streep	tussen	actieve	en	postactieve	burgemeesters	is	niet	meer	te	trekken.	Veel	voormalige	burge-

meesters	zien	we	na	hun	afscheid	van	de	ambtsketen	terug	in	uiteenlopende	betaalde	en	onbetaalde	

functies.	Nieuw	in	dat	spectrum	zijn	de	medioren.	Peter	Cammaert	raakte	via	de	ouderenbod	KBO	

enthousiast	en	ontwikkelde	een	mediorenprogramma	voor	burgemeesters.

Medior	benut	werkwijsheid

‘Centraal in je optreden 

staan tijd en kwaliteit.’ 

Peter Cammaert ontwikkelt programma voor (oud-)burgemeesters
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In 2010 mocht hij samen met gemeentesecretaris 

Jan Höppener (Sittard-Geleen) en de regionale 

ambtelijke werkgroep Integriteit Limburg-Zuid de 

nationale Philip Brouwer-integriteitprijs in ontvangst 

nemen. Sindsdien wordt Link regelmatig geraad-

pleegd om mee te denken bij integriteitvraagstukken 

in het land en geeft hij bewustwordingslezingen voor 

het Genootschap van Burgemeesters en politieke 

partijen.

‘Journalist Emil Visser van Dagblad De Limburger 

stelde tijdens de laatste persbijeenkomst de vraag of 

een raadslid auteur kan zijn van een Dorpsontwikke-

lingsplan dat hij – al dan niet samen met een aantal 

vooraanstaande buurtbewoners/verenigingsbestuur-

ders heeft opgesteld, maar grotendeels wel uit zijn 

brein en pen komt – zelf in de raad gaat vaststellen? 

Daarnaast bleek het desbetreffende raadslid richting 

andere raadsleden een oproep te hebben gedaan om 

voor “hun” kern ook zelf zo’n plan op te stellen.

Belangenverstrengeling

Een interessant vraagstuk. Los van het gegeven dat 

raadsleden het belang van de gehele gemeente 

dienen en niet van een enkel deel ervan, komt hier 

de schijn van belangenverstrengeling om de hoek 

kijken. En juist dit aspect moet je als raadslid te 

allen tijde weten te voorkomen. Uiteraard dienen 

raadsleden midden in de samenleving te staan en 

mogen ze actief deelnemen in het verenigingsleven, 

maar dient persoonlijke betrokkenheid op afstand te 

worden geplaatst waar politieke beïnvloeding een 

probleem kan worden. Immers, cliëntelisme en 

belangenverstrengeling liggen snel op de loer. De 

slager moet zijn eigen vlees ook niet keuren. Als je 

die gepaste afstand niet houdt, staat je eigen func-

tioneren als raadslid én lid van het buurtcomité die 

je vertegenwoordigt in de weg. De Gemeentewet 

(art. 28) geeft helder aan dat raadsleden niet aan 

stemming mogen deelnemen over zaken die hen 

persoonlijk aangaan of waar hij als vertegenwoor-

diger bij betrokken is. Artikel 2:4 van de Algemene 

Wet Bestuursrecht merkt verder op dat het bestuurs-

Integriteit	vraagt	zelfreflectie		en	dagelijks	onderhoud
Parttime	wethouder	Hovens	(PvdA)	meldde	onlangs	in	de	rondvraag	van	de	collegevergadering	zijn	

functionele	relatie	met	een	bepaald	adviesbureau	(vanuit	zijn	andere	parttime	functie),	waarmee	hij	in	

relatie	tot	zijn	wethouderschap	in	Schinnen	nooit	contacten	heeft	gehad,	maar	ook	niet	zal	onderhou-

den.	Op	deze	wijze	wil	hij	iedere	schijn	van	belangenverstrengeling	voorkomen.	Een	werkwijze	die	past	

bij	een	integer	gemeentebestuur,	aldus	burgemeester	Berry	Link.	

Berry Link, burgemeester van Schinnen

‘De slager moet zijn eigen vlees ook niet 

keuren.’

Philip Brouwer-Integriteitprijs

Kunstwerk “Overwegende” van kunstenaar Hans 

Mes:

“Overwegende

Over wegen mensen wetten

Over heden wensen toekomst

Regels kennen inzicht hebben

Hoe integer is het denken over

Doen en zeggen geven nemen

Voor te schrijven

Na te laten.”
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orgaan zijn taak zonder vooringenomenheid vervult 

en waakt ervoor dat personen die een persoonlijk 

belang bij een besluit hebben, de besluitvorming 

beïnvloeden. Sterker, een recente uitspraak van de 

RvS heeft in de casus Loenen bepaald dat raads-

leden onder omstandigheden (vooringenomenheid 

en belangenverstrengeling c.q. de schijn ervan) 

moeten worden uitgesloten van deelname aan 

besluitvorming.1

Eenzelfde verhaal geldt ook voor wethouders of 

gemeenteambtenaren. De melding van wethouder 

Hovens en het gepast op afstand houden van de diver-

se belangen, is een voorbeeld van zelfreflectie en 

bewustwording die binnen onze gemeente na een 

aantal integriteitonderzoeken (onder meer een BING-

onderzoek én een Rekenkameronderzoek) en – soms 

heftige –  raadsdebatten is bewerkstelligd.

Positieve	insteek

Een krachtig openbaar bestuur is een integer bestuur. 

Integriteit staat voor onbesmet, onaangetast en onge-

kreukt als je het vanuit een negatieve invalshoek 

bekijkt. Maar als je een positieve insteek kiest, staat 

het voor kwaliteit en zorgvuldigheid van functioneren 

van de overheid waarop een ieder moet kunnen reke-

nen. Het staat voor een waarde waar de burgers op 

moeten kunnen vertrouwen. Met andere woorden het 

gaat dus over je eigen handelen en functioneren, het 

gebruiken van je bevoegdheden en je positie waarvoor 

ze werkelijk bedoeld zijn. Hetgeen impliceert dat je 

onafhankelijk, loyaal, betrouwbaar, geloofwaardig, 

open en transparant, dienstbaar en onkreukbaar, 

optreedt en handelt.

Hoge	moraal	en	zuiverheid

Wijlen minister Dales gaf het in 1992 al helder aan: 

“Van ambtenaren, bestuurders en politici wordt een 

Integriteit	vraagt	zelfreflectie		en	dagelijks	onderhoud

‘Een krachtig openbaar bestuur is een 

integer bestuur.’

Burgemeester Berry Link van Schinnen: ‘Als burgemeester 

heb ik vanaf het begin aandacht gevraagd voor een zuiver 

openbaar bestuur.’
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hoge moraal en hoge zuiverheid verwacht, ook buiten 

diensttijd.” Zij (en haar opvolger minister Dijkstal) voeg-

den de daad bij het woord en ontsloegen in twee jaar tijd 

vier burgemeesters oneervol (Seinstra in Goes, Vossen in 

Gulpen, Riem in Brunssum en Van Poppel in Bergeijk), op 

grond van onder meer te ruim declaratiegedrag, aanne-

men van giften, valsheid in geschrifte, het doorsluizen 

van informatie of vermeende schijn van belangenver-

strengeling. 

Typen	schendingen

We onderscheiden de laatste jaren grosso modo zes 

typen schendingen:

• financiële schendingen (diefstal, verduistering, frau-

de);

• (schijn van) belangenverstrengeling (vermenging 

publiek belang met persoonlijk belang);

• misbruik van positie en bevoegdheden (omkoping, 

nevenactiviteiten, geschenken aannemen, dwang, vals-

heid in geschrifte);

• ongewenste omgangsvormen (discriminatie, seksuele 

intimidatie, verbaal/fysieke agressie en geweld);

• misdraging in de privésfeer (liefdes- of zakenrelaties, 

dronkenschap, ongewenst gebruik van e-mail en inter-

net, misbruik bedrijfsmiddelen als telefoon en auto);

• misbruik van informatie (lekken, achterhouden van 

informatie, verlies en diefstal van informatiedragers). 

Bij elke schending weet Google tal van ambtelijke, poli-

tieke en bestuurlijke voorbeelden te reproduceren, kris 

kras door het land en dwars door alle politieke partijen 

heen en lees je hoe er geworsteld wordt met morele 

dilemma’s.

Hard	en	soft	control

Als burgemeester heb ik vanaf het begin aandacht 

gevraagd voor een zuiver openbaar bestuur. Niet als 

hype, maar gewoon omdat dit enerzijds voortvloeit uit je 

eigen innerlijke waarden en normen gericht om trouw te 

blijven aan jezelf en de afgelegde ambtseed. Anderzijds 

is het een logisch uitvloeisel van artikel 170 Gemeente-

wet (waarbij de burgemeester een goede behartiging van 

de gemeentelijke aangelegenheden bevordert) en artikel 

125 quater van de Ambtenarenwet (dat het college 

opdraagt om jaarlijks de raad te rapporteren over het 

gevoerde integriteitbeleid). Veel collega’s voelen zich 

kwetsbaar als zij de integriteit in hun gemeente willen 

bevorderen of handhaven. Inmiddels is er een wetsvoor-

stel in de maak die de rol en positie van de burgemeester 

versterken bij de handhaving van de integriteit, zodat 

wethouders en raadsleden de burgemeester niet meer 

buiten de deur kunnen zetten als het lastig wordt en de 

burgemeester op (onvoldoende) handhaving van integri-

teit kan worden aangesproken. 

Ondanks deze hard control (aandacht voor de buiten-

kant), met instrumenten als wetgeving, gedragscodes, 

vertrouwenspersonen, functiescheiding, vind ik persoon-

lijk de soft control (waarbij de binnenkant en je eigen 

functioneren centraal staan) een stuk wezenlijker. Dan 

gaat het daadwerkelijk om het bespreekbaar maken c.q. 

het beïnvloeden van houding en gedrag, deugdethiek, 

oefenen met ethische vraagstukken. Op deze wijze word 

je scherp gehouden!

Wij moeten het integriteitvraagstuk blijvend serieus 

nemen: de Griekse mythologie gaf eeuwen geleden niet 

voor niets al aan dat “dagelijks onderhoud voorkomt dat 

je eens in de zoveel tijd een Heracles moet inhuren om 

de Augiasstal met onconventionele middelen te reini-

gen.” Zelfreflectie en dagelijks onderhoud, daar gaat het 

om. Zo houden we ons openbaar bestuur zuiver en daar-

mee is iedereen gediend!’  <

Berry Link, burgemeester van Schinnen

1 Raad van State , 201007983/1/R2.

‘Zelfreflectie en dagelijks onderhoud, 

daar gaat het om.’
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Op donderdag 13 september 2012 om 01.15 uur was 

met een grote mate van zekerheid de landelijke 

uitkomst van de verkiezingen bekend nadat meer 

dan 50 procent van de stemmen geteld was. Dat is 

iets meer dan vier uur nadat de stemlokalen hun 

deuren hadden gesloten. Ik vind dat een groot 

compliment waard voor alle medewerkers die aan de 

organisatie van de verkiezingen hebben meegewerkt. 

De rol van de burgemeesters bij het verkiezingspro-

ces mag niet worden onderschat. Zij zijn als lokale 

stembureauvoorzitters verantwoordelijk voor het 

goede procesverloop. Ik wijs onder andere op de 

inrichting en bemensing van de stemlokalen en op 

het toezien op de telling. Bij verkiezingen fungeert 

de burgemeester als het boegbeeld van de gemeen-

te. En dat geldt ook voor heel veel andere beleidster-

reinen. 

Zelfs als de burgemeester geen directe verantwoor-

delijkheid voor een beleidsterrein draagt, wordt dat 

door de burger vaak anders gezien. In de beleving 

van veel burgers is de burgemeester “de baas” (het 

boegbeeld) van de gemeente. Als de burgemeester 

vervolgens een verzoek van de burger afwijst, kan de 

woede zich tegen de burgemeester zelf gaan richten. 

Daarvan zijn inmiddels voorbeelden te over. Dit zou 

kunnen verklaren waarom van de politieke ambtsdra-

gers de burgemeesters het vaakst slachtoffer van 

agressie en geweld zijn, zoals opnieuw blijkt uit 

recent onderzoek. Zo is de burgemeester niet alleen 

“de baas”, maar ook de kop van Jut.

In 2012 is voor de tweede maal onderzoek gedaan 

naar agressie en geweld bij politieke ambtsdragers 

en overheidsmedewerkers. Uit deze evaluatie 

(“Bedreigd Bestuur”) blijkt dat zes op de tien burge-

meesters in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer 

zijn geweest van agressie en geweld. Dat is en blijft 

een situatie die onacceptabel is en waartegen we 

ons moeten verzetten. Van de verschillende vormen 

is de verbale agressie de vorm die het meest voor-

komt. ‘Erger’ zijn de overige vormen zoals bedrei-

ging/intimidatie, fysieke agressie, seksuele intimida-

tie en discriminatie. Vooral uit de cases achter de 

cijfers komt de ernst van deze problematiek naar 

voren. Een nieuw dieptepunt vormde de aanslag op 

het gemeentehuis van Waalre. 

Het verbaast mij dat er zelfs bij bedreiging en fysiek 

geweld relatief weinig aangifte wordt gedaan. Daar-

door blijven deze delicten nog te vaak zonder gevol-

gen. Ik vind dat aangifte in voorkomende gevallen 

serieus moet worden overwogen. Daarnaast vraag ik 

uw aandacht voor organisatorische maatregelen om 

de gemeentelijke werknemers die slachtoffer van 

geweld en agressie zijn goed op te vangen en bij te 

staan. “Akkoord; goed werkgeverschap” zult u 

denken, maar ook voor het veilig kunnen uitoefenen 

van onze publieke taak is het de rol van de burge-

meester om nadrukkelijk op de voorplecht te staan.

Verkiezingen en bedreigd bestuur

DGBK

Gert-Jan Buitendijk

Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties
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Voor Jan Boelhouwer, toenmalig burgemeester 

van Bernheze, was het de eerste kennismaking 

met dit project. ‘Ik vond het ontzettend leuk! 

Geweldig om te zien hoe jongeren zich in de loop van 

de dag ontpoppen van verveelde leerlingen, die tot 

overmaat van ramp de hele dag hun mobiel niet 

mogen gebruiken, tot bevlogen voorvechters van hun 

politieke plan.’

Kauwgombalbol

Lindy bedacht in de voorronde met twee klasgenoten 

duurzame bushokjes van gerecycled plastic. Een goed 

uitgewerkt plan, waarmee ze eindigden in de top drie 

van de eerste ronde van de Jongerengemeenteraad. 

‘Maar de uitvoering van dit plan was te duur, dus 

bedachten we tijdens de projectdag op het gemeente-

huis de kauwgombalbol: een wereldbol waarop je je 

oude kauwgom kunt plakken, met bakjes voor sigaret-

tenpeuken en onderin een prullenbak. Ons idee haalde 

de meeste stemmen en wordt nu ook echt uitgevoerd! 

De kauwgombalbol komt op het centrale plein in 

Nistelrode te staan.’

‘Het leerzaamste van de Jongerengemeenteraad vond 

ik dat je alle stappen voor je eigen plan van begin tot 

eind moest uitzoeken: vergunningen regelen, kiezen 

welk materiaal je gaat gebruiken, een stappenplan 

maken. Zo leer je wat voor werk wethouders doen, 

daar had ik helemaal geen beeld bij.’ Lindy en haar 

klasgenoten zagen ook de wethouders en de gemeen-

teraad zelf aan het werk. ‘Ze zaten met zijn allen bij 

elkaar en moesten overleggen en zo; ze zaten niet de 

hele dag alleen. Helemaal niet zo saai als ik dacht!’

Ook burgemeester Boelhouwer is erg enthousiast over 

het project: ‘Op één dag doorlopen de leerlingen als in 

een snelkookpan het hele proces van interactieve 

besluitvorming. Het bedenken en uitwerken van een 

plan, het lobbyen voor hun eigen project en de uitein-

delijke besluitvorming over welk plan daadwerkelijk 

uitgevoerd gaat worden. Zo krijgen ze echt een realis-

tisch beeld van hoe de politieke besluitvorming werkt. 

De rol van de media wordt ook uitstekend weergege-

ven: een deel van de leerlingen moet bijvoorbeeld de 

wethouders interviewen over de verschillende plan-

nen, zodat er net als in het echt van alles over de plan-

nen in ‘de media’ komt.’

Op	de	foto	met	Mark	Rutte

Vanwege de populariteit van het project, vond het 

college van B&W het erg jammer toen het zich genood-

zaakt zag te bezuinigen op de Jongerengemeenteraad. 

De gemeenteraad reageerde daar teleurgesteld op. De 

Jongeren	maken	kennis		met	de	gemeente
‘Er	werd	in	de	klas	verteld	dat	we	een	duurzaam	idee	moesten	bedenken	en	dat	in	het	gemeentehuis	

zouden	gaan	uitwerken.	Niet	iedereen	was	gelijk	enthousiast,	maar	mij	leek	het	heel	leuk.	Ik	was	wel	

nieuwsgierig,	want	van	het	gemeentehuis	kende	ik	alleen	maar	de	balie	waar	je	dingen	kunt	regelen’,	

vertelt	Lindy	Hanegraaf,	leerlinge	uit	de	vierde	klas	van	het	vmbo-t.	Haar	school,	het	Hooghuis	lyceum	

in	Heesch,	deed	eind	maart	mee	aan	het	project	Jongerengemeenteraad	van	ProDemos.

ProDemos-project Jongerengemeenteraad 

Jongerengemeenteraad en Kindergemeenteraad 

Jongeren zijn een interessante doelgroep voor de 

gemeente. Door het organiseren van een Jongeren-

gemeenteraad zet de kiezer van morgen zijn eerste 

stappen in het gemeentehuis. Bovendien past het 

project naadloos in de doelstellingen van het 

burgerschapsonderwijs van de scholen in uw 

gemeente. 

Het project Jongerengemeenteraad is bedoeld voor 

jongeren in de leeftijd van 14-19 jaar. Voor leerlin-

gen uit groep 7 of 8 van het basisonderwijs is er de 

Kindergemeenteraad. 

In beide gevallen staan een gedegen inhoudelijke 

voorbereiding en een praktijkdag op het gemeen-

tehuis centraal. Door de leerlingen zelf plannen te 

laten bedenken, uitwerken en verdedigen onder-

vinden ze de lokale politiek aan den lijve en 

komen de gemeente en haar jeugdige inwoners 

nader tot elkaar. 

Meer informatie over de Jongerengemeente-

raad vindt u op de website van ProDemos:

www.prodemos.nl/jongerengemeenteraad
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fractie Progressief Bernheze diende direct een motie in 

om de Jongerengemeenteraad te behouden. ‘De motie 

werd unaniem aangenomen en ik hoop oprecht dat het 

project het redt’, aldus burgemeester Boelhouwer. ‘In 

mijn ogen bereik je hiermee op een relatief goedkope 

manier zoveel jongeren, dat kan niet efficiënter. Boven-

dien biedt het project kansen aan jongeren die anders 

misschien nooit met de gemeentepolitiek in aanraking 

waren gekomen.’

Voor Lindy bood de Jongerengemeenteraad zelfs nóg 

een kans. Zij werd door burgemeester Boelhouwer als 

klap op de vuurpijl uitgenodigd mee te gaan naar de 

landelijke 5 mei viering, die dit jaar plaatsvond in 

Breda. Boelhouwer: ‘Mij was gevraagd een jongeren-

vertegenwoordiger mee te nemen en ik dacht natuur-

lijk gelijk aan de leerlingen van het Hooghuis lyceum, 

die eerder mee hadden gedaan aan de Jongerenge-

meenteraad.’ 

Bij de viering waren ook kroonprins Willem-Alexander 

en minister-president Mark Rutte aanwezig. ‘Voor 

Lindy natuurlijk een geweldige ervaring, maar ik vond 

het vooral bijzonder hoe zij uiteindelijk ten overstaan 

van de gemeenteraad in Bernheze verslag heeft 

gedaan van deze dag: over de viering, de betekenis 

van vrijheid en de toespraak van de Duitse president 

Gauck. Dat was buitengewoon knap en dat heeft zeker 

ook te maken met haar deelname aan de Jongerenge-

meenteraad, waardoor zij al vertrouwd was met de 

omgeving en het presenteren op het gemeentehuis.’  

Lindy	in	de	raadzaal

Over de 5 mei viering vertelt Lindy enthousiast: ‘Het 

was heel erg leuk. Er waren allemaal mensen van de 

Eerste en Tweede Kamer. Burgemeester Boelhouwer 

legde me uit wie iedereen was en de mensen waren 

heel vriendelijk tegen me. Ik ben op de foto geweest 

met prins Willem-Alexander en ook met premier Rutte, 

die me nog vroeg hoe ik hier terecht was gekomen en 

of ik het leuk vond. De presentatie die ik moest geven 

vond ik wel heel spannend. Bij de Jongerengemeente-

raad mochten we in een groep ons verhaal houden; nu 

stond ik helemaal alleen tegenover een zaal vol 

mensen. Maar het ging nog beter dan ik had verwacht. 

Het hielp wel dat ik al eerder in de raadzaal had 

gestaan.’

‘Of ik in de toekomst zelf wethouder wil worden?’ 

Lindy twijfelt. ‘Ik zit niet graag op kantoor achter een 

computer, ik ben liever praktisch bezig. Maar het werk 

dat de gemeente doet, lijkt me wel veel leuker dan 

vroeger, toen dacht ik echt dat er niks aan was!’  <

Jongeren	maken	kennis		met	de	gemeente

Over ProDemos 

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat 

informeert burgers over de democratische rechts-

staat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te 

spelen. Om zoveel mogelijk mensen bij de politiek 

te betrekken, werkt ProDemos op gemeentelijk, 

provinciaal en landelijk niveau:

Den Haag: activiteiten op en rond het Binnenhof

In het land: samenwerking met gemeenten, 

provincies en rechtbanken

Voor scholen: van politieke excursie tot kant-en-

klaar lesmateriaal

Kenniscentrum: een uitgebreid informatiebestand 

en doe-websites

Meer informatie: www.prodemos.nl

‘Van het gemeentehuis kende ik alleen 

de balie waar je dingen kunt regelen’ 



burgemeestersblad    66		201224

De rampenbestrijding en crisisbeheersing op 

het water staan sinds het project “Water-

rand” ook bij bestuurders op de kaart. Vlak 

voor de invoering van de Wet veiligheidsregio’s pleit-

te Waterrand voor een uniforme crisisaanpak op het 

water. Want het was duidelijk dat de rampenbestrij-

ding op het water een hele andere dimensie had dan 

de hulpverlening op het land. Het leidde onder meer 

tot de benoeming van twee waterfunctionarissen die 

nu de samenwerking in het Waddengebied en IJssel-

meergebied coördineren. Van Beek: ‘De waterfunc-

tionaris zorgt sindsdien voor korte lijnen tussen de 

partners op het water en op het land. Het is een 

boost geweest voor de multidisciplinaire samenwer-

king in die gebieden. Ook op andere plekken zien we 

dat er grote slagen zijn gemaakt. Zo zijn er inmiddels 

voor het Noordzeekanaal, de Friese hoofdvaarwegen 

en de grote Friese Meren, de Noordzee en de delta-

wateren Incidentbestrijdingsplannen ontwikkeld en 

geïmplementeerd.’

Bestuurlijk	Waddenzee	Overleg

Zelf is Marijke van Beek voorzitter van het overleg 

waarin de burgemeesters uit het Waddengebied zich 

met de directeuren veiligheidsregio’s, Rijkswater-

staat en Kustwacht buigen over incidenten- en 

rampenbestrijding. Onderlinge afspraken zijn vastge-

legd in een convenant, een incidentbestrijdingsplan 

en het bijbehorende meerjaren implementatieplan. 

Het bestuur is in de rol van aanjager en regisseur 

essentieel om de incidentbestrijding op het water te 

versterken’, aldus Van Beek. ‘Zo is mijn insteek nauw 

verweven met de groei in de Eemshaven. Daar zijn 

grote ontwikkelingen aan de gang. Zo heeft Vopak 

onlangs een terminal voor tankopslag aangelegd en 

meren er vanaf nu olietankers aan in de Eemshaven. 

Deze terminal wordt bovendien nog verder uitge-

breid. Dan kom je er niet met een statisch plan, want 

de risico’s veranderen doorlopend. Goed overleg 

tussen alle betrokken partijen is daarbij essentieel’.

In het Waddengebied is het volgens Van Beek op 

meer vlakken een drukte van belang. ‘Boven de 

eilanden lopen de grote zeeroutes naar Hamburg en 

Scandinavië. Op het Wad zijn er watersporters, veer-

boten en visserij. Elk met hun specifieke risico´s. 

Daar komt bij dat er door de getijdenwerking delen 

van de dag zijn dat de hulpdiensten nauwelijks bij 

een incident kunnen komen of de verspreiding van 

een vervuiling moeilijker valt te beperken. We zitten 

in een gebied dat de status van Unesco Werelderf-

goed heeft. Dat schept verplichtingen om de zaken 

goed op de rit te krijgen.’ Met name in de proactiefa-

se zouden bestuurders scherper kunnen zijn op de 

randvoorwaarden, zegt Van Beek. ´Je kunt op papier 

uitspreken dat er aandacht moet zijn voor de calami-

teitenregelingen en crisisbeheersing. Maar om dat 

vervolgens in de praktijk te laten draaien is toch iets 

anders. Daar moet in mijn optiek een vorm van 

co-creatie ontstaan, waarbij de organisatie die het 

risico veroorzaakt nauw samenwerkt met het open-

baar bestuur. Dat zien we niet alleen hier, maar ook 

in de andere waterrijke gebieden. Ook daar komen 

we tot een steeds nauwere samenwerking tussen de 

havenschappen, fabrieken, rederijen en overheden.’  

Complexiteit

Volgens Van Beek is het ook voor burgemeesters 

belangrijk om mee te doen met oefeningen. ‘Zo krij-

gen ze gevoel voor de complexiteit van de materie. 

Op het land kun je nog denken “als het echt groot 

Deze	zomer	verscheen	de	publicatie	Stuurmanskunst,	een	gezamenlijke	uitgave	van	verschillende	

regio’s	over	de	rampenbestrijding	op	het	water.	Het	NGB	sprak	erover	met	Marijke	van	Beek,	burge-

meester	van	Eemsmond	en	voorzitter	van	het	Bestuurlijk	Waddenzee	Overleg	(BWO).

‘Op het water is bijstand veel minder  

makkelijk te regelen.’

Stuurmanskunst
Marijke van Beek, voorzitter Bestuurlijk Waddenzee Overleg (BWO)

De bundel ‘Stuurmanskunst’ is in augustus toege-

stuurd aan alle burgemeesters. De digitale versie 

is ook terug te vinden op de website incidentbe-

strijdingophetwater.nl.
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wordt, dan komt er vanzelf hulp van buiten de 

gemeente”. Maar op het water is die bijstand veel 

minder makkelijk te regelen. Daarom is het ook voor 

bestuurders van belang zich te verdiepen in de risi-

co’s. Niet denken “het staat in het plan en het zal wel 

werken”, maar je bewust zijn van de omgeving waar 

je als bestuurder mede vorm en inhoud aan geeft. 

Want bij een crisis komt de aanpak multidisciplinair 

tot stand. Hoe beter je elkaar in het voortraject hebt 

leren kennen, hoe beter je weet waar je op kunt reke-

nen als het noodlot onverhoopt toeslaat.’ 

Van Beek maakt de vergelijking met de grote stroom-

storing in Haaksbergen, die plaatsvond toen zij daar 

wethouder was. ‘In november 2005 zat Haaksbergen 

anderhalve dag zonder stroom. Dat zoiets gebeurt, 

daar kun je weinig aan doen. Maar het is vervolgens 

wel van belang om te beoordelen waar je als 

bestuurder een verschil kunt maken. Uiteindelijk ben 

je immers ook richting de gemeenteraad degene die 

zich verantwoordt over de voorbereiding en de 

aanpak van de crisis zelf. Ik ben ervan overtuigd dat 

je beter in staat bent om tijdens een crisis het 

verschil te maken als je beseft welke plek je in het 

krachtenveld inneemt.’

Pleidooi

In Stuurmanskunst houdt Van Beek een pleidooi voor 

de bovenregionale regie voor de incidentbestrijding. 

Hoe ziet ze dit voor zich? ‘De Waddenzee is gemeen-

Stuurmanskunst

‘Als het mis gaat, dan is 

het alle hens aan dek.’

Marijke van Beek, burgemeester van Eemsmond en voorzitter van het Bestuurlijk Waddenzee Overleg: ´Je kunt op papier uitspreken dat er aandacht 

moet zijn voor de calamiteitenregelingen en crisisbeheersing. Maar om dat vervolgens in de praktijk te laten draaien is toch iets anders.’
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telijk ingedeeld bij zeventien gemeenten. Dat vraagt 

om een gezamenlijke inzet, waarbij partijen ook over 

de grenzen van de eigen regio heenkijken. Maar ook 

over de grenzen van hun domein kúnnen kijken. 

Want als bestuurlijke kolom moeten wij weer afstem-

men met partners als de ministeries van Verkeer en 

Waterstaat, Economie, Landbouw & Innovatie en 

Defensie, de Kustwacht, KNRM, en Duitse partijen, 

maar zijn we ook verantwoordelijk voor de operatio-

nele aansturing en uitvoering. Vorig jaar bleek dat de 

Waddenburgemeesters een bestuurlijke drukte erva-

ren rond de rampenbestrijding op het Wad. Daar 

kwam bij dat de aanpassing van de Wet veiligheids-

regio’s en de implementatie van de Nationale Politie 

ook weer tot nieuwe afspraken zouden leiden. Als we 

de totale slagkracht in het gebied willen vergroten, 

is het belangrijk dat we ons dienstbaar opstellen en 

kijken in hoeverre we elkaar ook bovenregionaal 

kunnen versterken. Want áls het mis gaat, dan is het 

alle hens aan dek.’  <

Wouter Jong/NGB
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Lochemconferenties
Diverse burgemeesters hebben zich al tot 

het secretariaat van het Genootschap 

gewend met de vraag wanneer de 

Lochemconferenties weer plaatsvinden. 

Wel nu, die zijn op:

• 22-24 januari 2013

• 29-31 januari 2013

• 5-7 februari 2013

• 19-21 februari 2013

• 26-28 februari 2013

• 4-6 maart 2013

De conferenties starten ook komend jaar 

op de dinsdag met een dinerbespreking 

en eindigen op donderdag na de lunch. 

De burgemeesters kunnen de uitnodigin-

gen in de loop van november tegemoet 

zien.

Oriëntatieprogramma  
zij-instromers
Het afgelopen jaar hebben het ministerie 

van BZK, de commissarissen van de 

Koningin en het Genootschap van Burge-

meesters een oriëntatieprogramma geor-

ganiseerd voor mensen die talent en 

belangstelling hebben voor de burge-

meestersfunctie, maar die niet het gebrui-

kelijke voortraject als wethouder hebben 

doorlopen. Aan het programma, dat 

onder andere bestond uit groepsbijeen-

komsten, meeloopstages en coaching 

hebben achttien mensen deelgenomen. In 

november van dit jaar start de tweede 

editie, die hopelijk net zo succesvol zal 

verlopen als de eerste en een nieuwe 

groep oplevert die aan de poort van het 

burgemeesterschap komt rammelen.

Volop kansen 
Het Actieprogramma Lokale Besturing 

Politie heeft een handzame publicatie 

Volop kansen in een nieuw politiebestel 

op een rij gezet wie op gemeentelijk 

niveau welke bevoegdheden hebben ten 

aanzien van de politie. In een kort bestek 

vindt u alles over de nationale politie. 

Zie: www.burgemeesters.nl/volopkansen.

Nieuwe circulaire
Het ministerie van BZK heeft voor de 

zomer een circulaire uitgebracht over de 

procedures inzake benoeming en herbe-

noeming en over de functioneringsge-

sprekken van de gemeenteraad met de 

burgemeester. U vindt deze circulaire op 

www.burgemeesters.nl/procedures.

Opleidingengids 2013
De Opleidingengids voor burgemeesters 

2013 komt er binnenkort weer aan. De 

burgemeesters doen er dus goed aan de 

deurmat van het gemeentehuis in de 

gaten te houden. Nieuw is dat de 

Wethoudersvereniging het voorbeeld van 

het Genootschap volgt en eind van het 

jaar ook met een gids met opleidingen 

voor wethouders zal komen. Geef het 

goede voorbeeld aan de wethouders en 

schrijf u in voor de opleidingen die u in 

de gids 2013 zult vinden!

 

Actuele tafel 2013
Onder de naam De actuele tafel organi-

seert het Genootschap elk jaar een serie 

actualiteitencolleges, waarin een weten-

schapper of andere deskundige inzichten 

in een bepaald thema deelt met een 

groep van 20 à 30 deelnemende burge-

meesters. Op 12 december sluit prof. Paul 

van Tongeren de editie 2012 af met een 

Actuele tafel over deugdethiek van het 

moderne besturen.

Ook volgend jaar wil het Genootschap 

weer een serie organiseren. Heeft u 

suggesties voor onderwerpen of gast-

sprekers? Geef die dan door aan  

r.vanbennekom@burgemeesters.nl.

Toekomstige vacatures
De website van de rijksoverheid biedt 

periodiek een overzicht van toekomstige 

burgemeestersvacatures. In oktober 

staan daar de volgende vacatures aange-

kondigd: Aalsmeer (30.000 inw.), Boxtel 

(30.000 inw.), Heemskerk (39.000 inw.), 

Marum (10.000 inw.), Overbetuwe (46.000 

inw.).
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