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commentaar
De eerste is niet de eerste-de-beste

De burgemeester wordt ook wel aangeduid als ‘De eerste
burger’ van de gemeente. Dat symboliseert de waarde van
de burgemeester in de lokale samenleving. Hij mag elk
jaar Sinterklaas ontvangen, houdt op 4 mei de herdenkingstoespraak en mag bij de jaarlijkse uitvoering van de
toneelvereniging vooraan zitten en na de voorstelling als
eerste het applaus omzetten in een staande ovatie.
Wanneer de gemeenschap wordt getroffen door een crisis
of ramp, dan is het de burgemeester die in de media de
gevoelens van de inwoners van de gemeente vertolkt en
aan de mensen betrokkenheid, zorg en hoop biedt. Alleen
al om die symboliek te versterken, is het van betekenis
dat de burgemeester in de gemeente woont.
Nu is de burgemeester geen gewone burger van de
gemeente. De benoeming door de Kroon en de beëdiging
door de commissaris van de Koning maken hem tot een
buitengewone burger. Op tal van plaatsen heeft hij in de
wetgeving net even iets extra’s. Zo is aan het ambt een
aantal toezichtstaken verbonden en kan een burgemeester bijvoorbeeld een besluit van de gemeenteraad ter
vernietiging voordragen. En het laatste decennium is de
burgemeestersfunctie uitgebreid met een aantal sanctionerende en vrijheidsbeperkende bevoegdheden, die de
burgemeester bijna tot ‘burger-magister’ maken. Denk
aan de wetten Damocles en Victoria, het tijdelijk huisverbod, de bepalingen in de Wet maatregelen bestrijding
ernstige overlast en voetbalvandalisme en recentelijk de
handhaving van de Drank- en Horecawet.

De eerste is niet de eerste-de-beste
Redactioneel commentaar van Ruud van Bennekom
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Alleen in naam nog zelfstandig

Niet zelden strandt de aangifte van een burgemeester bij
het openbaar ministerie of belandt die aldaar op de
grote stapel. De belediging of de fluim in het gezicht
waren niet ernstig of er waren andere redenen. Beseft
het OM wel dat ze niet te maken hebben met ‘de eerstede-beste’? Met het afzien van vervolging en het niet
doorzetten van een strafzaak staat de burgemeester in
zijn hemd. Het verschaft tegenstanders nieuwe wapens
om het gezag van de burgemeester en de integriteit van
het openbaar bestuur te ondermijnen. Dat zijn grote
woorden, maar soms moet je die gebruiken.
Ruud van Bennekom,
Eindredacteur Burgemeestersblad
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Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel om de burgemeester de verantwoordelijkheid te geven om de
bestuurlijke integriteit te bevorderen. Die verantwoordelijkheid voelen de burgemeesters nu ook al en zij geven
er daadwerkelijk inhoud aan. Dat brengt ze soms in een
kwetsbare positie. Soms ziet een burgemeester zich
genoodzaakt om aangifte te doen, wanneer bijvoorbeeld
opgelegde geheimhouding wordt geschonden of
wanneer er andere onoorbare zaken spelen. Het gaat om
grote maar ook om kleine zaken, die de burgemeester
juist aangeeft omdat zijn voorbeeldfunctie dat vereist.
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Democratische legitimatie; ook van belang in kleine gemeenten

Alleen in naam

Begin september schreef Joyce Sylvester een brief aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over de democratische legitimatie in kleine gemeenten. ‘Ik maak mij namelijk
zorgen over het bestaansrecht van kleine gemeenten vanuit democratisch perspectief’, zegt de waarnemend burgemeester, die ook lid van de Eerste Kamer is. ‘Krijgen de burgers in kleine gemeenten wel
de volwaardige zeggenschap om via hun stem het mandaat te verlenen bij de belangrijke zaken die er
voor hen echt toe doen?’

‘I

n de brief aan de minister verwoordde ik opvattingen zoals die breed leven in de gemeenteraad van Naarden. Eerder mocht ik waarnemen
in de gemeente Anna Paulowna. Deze gemeente is
inmiddels opgegaan in de gemeente Hollands Kroon.
Ook in Anna Paulowna hoorde ik soortgelijke meningen zoals die worden gegeven in de gemeenteraad
van Naarden. In de Vestingstad wordt met regelmaat
tijdens raadsvergaderingen gesproken over “democratische legitimatie” in relatie tot het “inwoneraantal”

‘Kleine gemeenten zijn in naam vaak nog
zelfstandig, maar in de praktijk helemaal
niet meer.’
van de gemeente. Of beter gezegd, er wordt gesproken
over de ontbrekende relatie tussen de democratische
legitimatie en het inwoneraantal. Ik vraag mij af of dit
thema ook onderwerp van gesprek is in de gemeenteraden van andere kleine gemeenten.

Automatisch op afstand
De situatie in kleine gemeenten komt er op neer, en
ik citeer nu uit de brief die ik stuurde aan de minister, “dat kleine gemeenten vandaag de dag vaak
alleen nog maar hun taken kunnen uitvoeren door
met andere gemeenten samenwerkingsverbanden op
te richten. De besluiten over veel gemeentelijke
taken worden derhalve vooral binnen deze samenwerkingsverbanden genomen. De gemeenten en dus
ook de gemeenteraden komen daardoor automatisch
op afstand te staan en gaan dus zelf niet meer direct
over de uitvoering van hun taken.
De besluiten die binnen deze samenwerkingsverbanden worden genomen zijn een resultante van alle
4
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belangen van de verschillende daaraan deelnemende gemeenten en de krachtsverhoudingen binnen
zo’n samenwerkingsverband. Het zal duidelijk zijn
dat de kleinere gemeenten dan vaak aan het kortste
eind trekken. Punt is dat door deze besluitvorming in
samenwerkingsverbanden de wil van de lokale
gemeenteraad niet meer of onvoldoende tot uitdrukking komt.
Daarmee wordt dan vervolgens ook de band tussen
kiezer en gekozene doorgeknipt. Immers een raadslid dat op de besluitvorming wordt aangesproken kan
uiteindelijk niet anders dan naar dergelijke gezamenlijk besluitvorming verwijzen. Ten minste als er in de
betreffende situatie al sprake is geweest van gezamenlijke besluitvorming. Immers wil een samenwerkingsverband met veel gemeenten tot besluitvorming
kunnen komen en efficiënt en effectief kunnen zijn,
dan wordt er bij meerderheid van stemmen beslist.
Het kan dus voorkomen, dat een gemeenteraad het
apert oneens is met een besluit en dat toch dat
besluit wordt genomen en uitgevoerd. Zeker kleine
gemeenten kunnen gemakkelijk in een dergelijke
situatie terechtkomen. Dit kan zich dus straks ook
voordoen bij de taken die binnenkort op het gebied
van het sociaal domein naar de gemeenten worden
gedecentraliseerd. Doel van die decentralisaties is de
uitvoering van deze taken via de gemeenten dichter
bij de burger te brengen. Voor kleine gemeenten zal
dat doel dus niet worden gerealiseerd, omdat ze
deze taken op afstand moeten zetten via samenwerkingsconstructies, zonder dat ze daar nog al te veel
invloed op hebben. Met andere woorden kleine
gemeenten zijn in naam vaak nog zelfstandig, maar
in de praktijk helemaal niet meer.”

Kiezersmandaat
De brief vervolgt: “In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en krijgen de gekozenen hun
kiezersmandaat. Een mandaat dat in veel kleine

nog zelfstandig
gemeenten niet waar kan worden gemaakt, omdat de
gemeente haar taken hoofdzakelijk uitvoert via samenwerkingsverbanden. Dit kan het werk van raadsleden
devalueren. Dit is slecht voor de democratie, terwijl
gemeenten de basiseenheden van die democratie zijn.
De omvang van dit probleem is groot, namelijk een
derde van de 408 Nederlandse gemeenten (ruim 130
gemeenten) is een kleine gemeente. Dat wil zeggen
een gemeente met minder dan 20.000 inwoners.
In een poging om onder andere het hierboven
geschetste probleem op te lossen kiest Naarden voor
het vergroten van haar bestuurskracht via fusie. Op 1
januari 2016 hoopt Naarden te fuseren met in elk
geval Bussum en Muiden. Uiteraard is het alleen
maar creëren van volwaardige en bestuurskrachtige
gemeenten door herindeling op zich niet voldoende.
In die gemeenten van grotere schaal zal nog steeds
veel aandacht moeten zijn voor de afstand kiezergekozenen. Met bijvoorbeeld wijkgericht werken en
goede participatietrajecten kunnen volwaardige en
bestuurskrachtige gemeenteraden van grotere
gemeenten daar prima op sturen. Langs deze weg
kan er weer een lokale bestuurslaag ontstaan waar
zaken integraal tegen elkaar kunnen worden afgewogen, het kiezersmandaat kan worden waargemaakt
en volwaardig aan de kiezer verantwoording kan
worden afgelegd.” In de brief roep ik de minister op
om, en ik citeer, “alles in het werk te zetten om het
binnenlands bestuur op dit punt te verbeteren en
ervoor zorg te dragen dat via herindeling van kleine
gemeenten het kiezersmandaat door de gekozenen
adequaat en effectief kan worden uitgevoerd.” Fusie
is uiteraard geen doel op zich. In de ogen van de
Naardense raad is fusie echter wel een middel om in
de toekomst aan de democratische legitimiteit een
betere invulling te geven zodat de burgers in de nieuwe gemeente wèl de volwaardige zeggenschap krijgen over de zaken die er voor hen echt toe doen.

Reacties
In de afgelopen weken bereikten mij uiteenlopende
reacties op de brief die ik schreef naar de minister en
ook werd er gereageerd op de, in Anna Paulowna en in
Naarden gekozen, oplossing van fusie. Om te beginnen was er de reactie van de minister van Binnenlandse Zaken. In zijn brief van 17 september jl. staat
geschreven: “Ik herken dat intergemeentelijke samenwerking veelvuldig voorkomt. De decentralisaties in
het sociale domein zullen leiden tot meer samenwer-

Joyce Sylvester, burgemeester van Naarden
en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA.

king of in ieder geval tot samenwerking op meer terreinen. Samenwerking leidt tot een beperking van de
eigen autonome ruimte. Als taken worden overgedragen aan een samenwerkingsverband, vindt de uitvoering van deze taken niet meer plaats binnen de eigen
gemeente, maar in het samenwerkingsverband. De
vraag die u daarbij oproept is of een gemeenteraad op
taken waarop een gemeente samenwerkt zijn rol nog
kan waarmaken. Deze vraag verdient continu

‘Besluiten over veel gemeentelijke
taken worden vooral binnen
samenwerkingsverbanden genomen.’
aandacht, met name bij gemeenten zelf. Het oordeel
of een gemeenteraad in staat is zijn rol goed in te
vullen, rekening houdend met alle samenwerkingsverbanden waar de gemeente aan deelneemt, laat ik
nadrukkelijk aan de gemeenteraad zelf. Wel probeer ik
gemeenteraden te ondersteunen bij het uitoefenen
van hun verantwoordelijkheden. Zo heb ik een voorstel
tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen aanhangig gemaakt bij de Tweede Kamer, waarmee gemeenteraden onder meer extra mogelijkheden
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krijgen om invloed uit te oefenen op een samenwerkingsverband.”
Naast de reactie van de minister mocht ik ook nog
andere reacties ontvangen. Die maken wel duidelijk
dat in algemene zin wordt gedeeld dat de band
tussen kiezer en gekozenen bij de toename van het
aantal samenwerkingsrelaties zwakker wordt of zelfs
helemaal verdwijnt. De meningen lopen om heel
diverse redenen uiteen of fusie de beste oplossing is
voor dit probleem.

ook andere taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kunnen krijgen dan grote gemeenten? Duitsland
zou een goed voorbeeld kunnen zijn voor Nederland.
Maar accepteren we daarmee dat inwoners van kleine
gemeenten mogen stemmen voor een orgaan dat een
beperktere betekenis heeft?
Uit de reacties kwam tevens duidelijk naar voren, dat
fusie niet voor een ieder een aanvaardbare oplossing
is. Dat heeft er mee te maken, dat het opheffen van
kleine gemeenten, zoals ik begreep, electorale belangen raakt. Het opheffen van kleine gemeenten zou
voorts ten koste gaan van de werkgelegenheid voor
burgemeesters van kleine gemeenten. Kleine
gemeenten zouden juist dichter bij de burgers staan
en in kleine gemeenten zou er meer ‘identiteit’
kunnen worden ervaren door inwoners. Mij viel op dat
de inhoud van de reacties uit diverse delen van het
land verschillend was. Uit het Noorden van ons land
kreeg ik een verbaasde reactie die er op neer kwam,
dat het wonderlijk is dat een en ander in de Gooi- en
Vechtstreek nog een thema is. In het Noorden heeft
een aantal gemeenten voor vergaande fusies gekozen
en misschien dat dit deze reactie verklaart? Ook was
de reactie voor mijn gevoel mede afhankelijk van de
invalshoek van de afzender. Zo had ik het idee dat de
problematiek relatief vaker werd herkend door raadsleden en door burgemeesters.

Beperktere betekenis

Fuseren of niet?

Via twitter kreeg ik al snel een reactie, dat de brief aan
de minister een “moedige” was. Van wethouder Sytse
de Jong uit Staphorst (16.000 inwoners) kreeg ik een
column toegestuurd met als titel: “Meer is minder”.1

Al met al merk ik aan de uiteenlopende reacties dat het
onderwerp “leeft”. Het is daarmee wel de moeite
waard om de gedachtewisseling over de borging van
de democratische legitimatie in kleine gemeenten te
continueren. Een aantal kleine gemeenten kiest voor
fusie vanuit de overtuiging dat fusie het probleem van
het democratisch tekort het beste tackelt. Andere
gemeenten kiezen niet voor fusie. Het is interessant
om verder op de hoogte te raken van elkaars overwegingen. Immers, dat de democratische legitimatie ook
in kleine gemeenten van belang is en dat de burgers
volwaardige zeggenschap hebben lijkt door iedereen
te worden onderschreven. Deze legitimatie dient op
een adequate en effectieve wijze te worden geborgd.
Het is daarbij van belang om de burger in te lichten
over de beperktere invloed die raadsleden kunnen
uitoefenen in relatie tot de vele samenwerkingsverbanden die kleine gemeenten momenteel kennen. De
problematiek lijkt bij burgers nagenoeg onbekend.
Juist door burgemeesters kan de democratische legitimatie in kleine gemeenten aan de orde worden gesteld
vanwege hun positie in de relatie burger-bestuur.’ <

Het fraaie stadhuis van Naarden dat dateert uit 1601.
De raadszaal doet nog altijd dienst voor de vergaderingen van
de gemeenteraad.

Hij meldde mij dat het zijn eerste reactie was om vol in
de aanval te gaan. Later kwam hij er op uit, dat voor

‘In gemeenten van grotere schaal zal nog
steeds veel aandacht moeten zijn voor de
afstand kiezer-gekozenen.’
zijn gemeente de rol als “veredeld uitvoeringsloket”
van allerlei samenwerkingsverbanden het einde in
zicht begint te komen. In de reacties werden ook vergelijkingen getrokken met het buitenland waar kleine
gemeenten andere taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zouden hebben dan grote gemeenten. Misschien zouden kleine gemeenten in Nederland
1 Zicht, Tijdschrift voor gereformeerd zicht op politiek en
maatschappij 2013 (nr. 3, themanummer Democratie in reparatie,
column Brandpunt), Gouda: Guido de Brès-Stichting, 2013, p.54.
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Dr. Joyce Sylvester,
waarnemend burgemeester Naarden, senator

Huisvestingsleed

Veel van onze collega’s hebben de laatste jaren
problemen gehad met de huisvestingsverplichting
uit de Gemeentewet die bepaalt dat de burgemeester in de eigen gemeente moet wonen. Een
terechte regel want door in de gemeente te wonen
ben je gecommitteerd.
Toen de huizenmarkt in elkaar zakte was het voor
velen moeilijk om bij het verkassen naar een andere gemeente aan de woonverplichting te voldoen.
Er was wel enige compensatie voor dubbele lasten
maar dat ging om niet meer dan een paar honderd
euro gedurende maximaal vier maanden. Na veel
vijven en zessen kwam er een betere regeling. Het
bedrag werd op een meer realistisch niveau
gebracht en de termijn werd opgerekt tot twee jaar.
Onlangs hebben de kabinetschefs van de Commissarissen van de Koning een onderzoekje gedaan
om te bezien hoe het er nu voorstaat met de huisvesting. Zij schreven een uitstekende notitie die
helaas veel leed aan de dag legt. Maar liefst twintig
procent van de burgemeesters heeft te maken met
een knelpunt omtrent huisvesting. Een deel daarvan beperkt zich tot de dubbele woonlasten die
zich voordoen als de termijn van compensatie is
verlopen. Soms gaat het over tien procent van het
nettoloon, maar er wordt ook melding gemaakt van
een situatie waarin de netto last van twee huizen
(waarvan een gehuurd) het gehele nettosalaris van
de burgemeester opslokt. Dergelijke situaties leiden
er soms toe dat de burgemeester uit arren moede
en op dringend advies van de bank weer in het
onverkochte huis in de oude gemeente gaat wonen.
En dat maakt je kwetsbaar. Bij het minste of geringste kun je eraan herinnerd worden dat je niet aan
de wettelijke verplichting voldoet. In de notitie
worden ook geanonimiseerde situaties genoemd
waarin burgemeesters hun verlies nemen en in feite
tonnen toeleggen op de volgende stap in hun carrière door hun huis ver onder de waarde te verkopen.

Wat moeten we hier nu van vinden? Aan de ene
kant kun je stellen dat je weet waar je aan begint.
Als je besluit naar een andere gemeente te gaan,
dan weet je dat je er moet wonen en dat je moet
kopen en verkopen. En dat daar een risico aan
vastzit. Bovendien wordt er gedurende een
bepaalde periode compensatie geboden. Maar
aan de andere kant blijkt nu uit de analyse dat
veel burgemeesters ondanks de langere termijn en
de hogere compensatie in (soms forse) problemen
komen.
De vraag behoort gesteld te worden voor wiens risico het niet kunnen verkopen van een huis en de
daaruit voortvloeiende problemen zou behoren te
komen. Dat risico ligt nu volledig bij de burgemeester en sommige collega’s die de gok op een goede
afloop hebben genomen lijken daardoor nagenoeg
aan de bedelstaf te komen. De simpele conclusie
dat ze dan pech hebben gehad of maar niet
hadden moeten solliciteren is mij te kort door de
bocht. Ons ambt moet tenslotte voor iedereen
open staan en niet alleen voor degenen die zich
een gok op de huizenmarkt kunnen permitteren. De
burgemeester die voor een niet uitzonderlijk hoog
salaris bij wil dragen aan de publieke zaak zou wat
mij betreft netter behandeld mogen worden.
De huidige regeling is goed bedoeld maar tegelijkertijd star en onverbiddelijk. Twee jaar is twee jaar
en daarna moet je maar zien. Meer maatwerk zou
op z’n plaats zijn. Van de burgemeester mag een
maximale inspanning worden verwacht om het huis
te verkopen tegen een enigszins marktconforme
prijs. Maar als objectief kan worden vastgesteld dat
het alle inspanningen ten spijt niet lukt , zou enige
coulance ten aanzien van de toepassing van de wet
toch mogelijk moeten zijn. De Commissarissen
zouden ons daarin zeer behulpzaam kunnen zijn.
Bernt Schneiders
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Jeugdbeleiddeskundige René Clarijs kritisch op decentralisatie

‘Fors investeren in

René Clarijs promoveerde onlangs op een proefschrift over de mogelijkheden om het beleid In de jeugdzorg te veranderen. De decentralisatie naar gemeenten, stelt hij op basis van zijn onderzoek en de actuele
praktijk, leidt zeker niet automatisch tot een effectiever en efficiënter jeugdbeleid. Om de jaarlijks groeiende vraag aan professionele hulp terug te dringen moeten burgers de gelegenheid krijgen om problemen
in de eigen buurt op te lossen en moet er fors worden geïnvesteerd in talentontwikkeling van jeugd.

‘G

isteren las ik in de krant dat een 15-jarige
Belgische jongen van de rechter ontheffing van de leerplicht heeft gekregen om
zijn droom te verwezenlijken: Tibetaanse monnik
worden. Die opleiding duurt vijftien jaar. Misschien is
hij binnen een jaar terug, omdat het hem tegenvalt,
dan kost ’t hem een jaar. Is dat nou zo erg? In België
vinden ze gelukkig van niet, maar in Nederland staat
het halve land op zijn kop als een meisje van vijftien
met steun van haar ouders alleen de wereld rond wil
zeilen’, zegt René Clarijs. ‘Laura had een sterke ambitie en het talent ervoor. Haar plan kostte haar een
jaar school, maar wat heeft ze geleerd? Plannen,

‘Je kunt op je tien vingers natellen dat er
weinig vernieuwends in de uitvoering zal
gebeuren.’
rekenen, talen spreken, met mensen overweg kunnen
die ze onderweg ontmoet, omgaan met eenzaamheid. Het is niet op te noemen wat zij in dat jaar
heeft opgestoken. Maar dat willen we niet in Nederland. Dus kreeg zij een ondertoezichtstelling aan
haar broek van Bureau Jeugdzorg. Desondanks
vertrok ze toch. Twee dagen voordat ze voet had
willen zetten aan het Curaçaose vasteland diende de
gezinsvoogdes – omdat Laura de afgelopen week
haar huiswerk had verwaarloosd – een verzoek in bij
de kinderrechter om haar op zee vóór haar aankomst
te laten arresteren. Daardoor zou ze het wereldrecord
niet hebben gehaald. Dan denk ik: zijn we hélemaal
gek geworden.’

Poetsen van toiletten
René Clarijs (61) promoveerde eind november op een
onderzoek naar de mogelijkheden van beleidsveran8
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deringen in de jeugdzorg. De titel van zijn proefschrift: Tirannie in de jeugdzorg. Veertig jaar is Clarijs
actief in de jeugdzorg. Begin jaren zeventig begon hij
als assistent-groepsleider ‘onderaan de ladder met
het poetsen van toiletten, boenen van gangen en
opmaken van bedden’. In de jaren daarna klom hij
op in de hiërarchie en werd uiteindelijk (interim-)
directeur van diverse instellingen, waaronder Jeugddorp De Glind. Clarijs studeerde Bestuurskunde,
Nederlandse Taal- en Letterkunde en Bedrijfskunde.
Hij stond aan de wieg van de Eigen Kracht-conferenties in Nederland, en was onder andere betrokken bij
de opzet en/of uitwerking van een aantal methodische en beleidsvernieuwingen in de jeugdzorg, zoals
videohometraining, gezinshuizen en zorgboerderijen.
Ook is hij al 27 jaar hoofdredacteur van het kwartaalblad Jeugdbeleid. Vele voorbeelden van kinderen die
niét met Jeugdzorg in aanraking hadden hoeven
komen, zitten vastgeklonken in zijn hoofd. Het is ook
die frustratie die hem aanzette om onderzoek te
doen naar hoe we in Nederland beter met kinderen
die hulp nodig hebben, kunnen omgaan. En het is
daarom ook aan hen aan wie hij zijn proefschrift
opdroeg.
René Clarijs: ‘Nederland neemt in Europa een bijzondere plaats in als het gaat om wetgeving ten aanzien
van jeugd. Bijna alle andere landen hebben een wet
op jeugd, die betrekking heeft op alle kinderen.
Daarin wordt geregeld dat zij recht hebben op sport,
hoe het is geregeld met de cultuur, met arbeid. De
Jeugdwet die de Tweede Kamer onlangs heeft aangenomen, gaat niet over alle kinderen, maar over jeugdzorg. De oriëntatie waarmee wij naar kinderen kijken
is probleemgericht. Wij investeren 87 procent van het
geld voor jeugdzorg in de tweede lijn, de zwaarste
gevallen.’ Het is met een dergelijk zorgconcept dan
ook niet verwonderlijk, zegt de promovendus, dat de
groei van het provinciale jeugdzorgbudget sinds
2004 jaarlijks gemiddeld met 8 procent groeit. Ook
de jeugd-Ggz groeit de laatste jaren behoorlijk
(13 procent), evenals de licht-verstandelijk beperkte

talentontwikkeling kinderen’

Jeugdbeleiddeskundige René Clarijs: ‘Jeugdbeleid is per definitie bouwen
aan de lange termijn.’

sector voor jeugdigen (met 28 procent per jaar). De
vraag naar jeugdzorg neemt gemiddeld jaarlijks met
zo’n 10 procent toe. Dat betekent dat er elke zeven
tot acht jaar sprake is van een verdubbeling van het
budget. Financiers hebben overigens weinig idee of
de hulp effectief is.

A recipe for disaster
De decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten,
zegt hij, zal de groei van het aantal jeugdigen dat een
beroep doet op jeugdzorg niet stuiten. Ook biedt zij
geen enkele garantie dat de zorg voor jongeren efficiënter en effectiever wordt. ‘Dat zaken op lokaal
niveau makkelijker verknoopt worden, lukt alleen als
de overheid erin slaagt om van de vier machtige instituties die achter het bordje jeugdzorg schuilgaan –
justitie, welzijn, onderwijs en gezondheidszorg, die
allemaal een verschillend regime, verschillende logi-

ca en verschillende regelgeving hebben– één geheel
te maken. Als dat niet lukt, maakt het niet zoveel uit
waar de regiefunctie ligt’, zegt Clarijs. De kans dat
dat lukt, acht hij niet groot. We lossen de bestuurlijke
problemen op met de denkwijze die ze heeft gecre-

‘Ik acht de kans klein dat er na die eerste
periode nog zoveel elan is dat gemeenten
zeggen: “we gaan het anders doen”.’
ëerd. Dat is meestal a recipe for disaster.
‘Bovendien ontbreekt het gemeenten aan tijd. Vanaf
2015 moet het lokale jeugdbeleid operationeel zijn.
Het werk kan niet, zoals de aanbestedingsregels
voorschrijven, in februari 2014 worden aanbesteed,
burgemeestersblad 71 2013
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alleen een verschuiving wordt naar het lokale niveau
met her en der een gemeentelijk sausje erover, zullen
we over tien jaar constateren dat dit het ook niet was.’

Frictiekosten

s

Clarijs zegt zich grote zorgen te maken over de financiële situatie van gemeenten. ‘Er is vooraf over tal van
vragen niet of onvoldoende nagedacht.’ Zo, voorspelt
hij, vallen de frictiekosten die gepaard gaan met de
decentralisatie zeker hoger uit dan de 600 miljoen
euro die daarvoor is begroot. Het afbouwen van het
personeelsbestand dat gedeeltelijk uit mensen
bestaat met een lang dienstverband gaat enorm veel
kosten. ‘En wat dacht je van het onroerend goed? Dat
staat overal te hoog in de boeken, omdat ze daardoor
in de financieel goede tijden meer konden lenen.
Momenteel lenen banken geen cent aan jeugdzorginstellingen, omdat het volstrekt onduidelijk is wat er
gaat gebeuren.’ Gemeenteraden, vreest René Clarijs,
zullen de komende jaren hard moeten ingrijpen om
een artikel 12-status te voorkomen. Ze zullen rekeningen gepresenteerd krijgen waar ze nu nog geen enkel
zicht op hebben. De gemeenten zullen slechts in
beperkte mate in staat zijn te sturen op dit dossier.
Want vergis je niet: een besluit van een kinderrechter
tot bijvoorbeeld uithuisplaatsing – wat bij justitiële
instellingen een ton per jaar kan koste – moet uitgevoerd worden. De gemeente heeft daar geen enkele
zeggenschap in, maar moet wel de rekening betalen.

Jeugdpaleizen
want gemeenten weten pas in mei 2014 hoeveel geld
ze krijgen. Het werk zal dus vooral worden gegund
aan de bestaande instellingen. Die zullen een
contract voor meerdere jaren verlangen, terecht. Hierdoor kun je op je tien vingers natellen dat er weinig
vernieuwends in de uitvoering zal gebeuren. Ik acht
de kans klein dat er na die eerste periode nog zoveel
elan is dat gemeenten zeggen: ‘we gaan het anders
doen’.’
Het is een merkwaardige paradox, zegt hij, dat voor de
uitvoering van de gedecentraliseerde jeugdzorg 41
regio’s zijn gecreëerd. Het decennia durende argument vanuit de VNG om de jeugdzorg dicht bij de
burgers te organiseren wordt daarmee door gemeenten met hetzelfde gemak weer weggeschoven nu de
decentralisatie erdoor lijkt. Door gemeentelijke jeugdzorg bovenlokaal uit te voeren zal er geen sprake zijn
van maatwerk op lokaal niveau, net zo min als
gemeenten straks centrale modellen en protocollen,
opgesteld door het ministerie van VWS of de VNG,
gaan hanteren. ‘Als de transitie van de Jeugdzorg
10
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Uit een beleidsanalyse van de laatste zestig jaar, zo
laat het onderzoek van Clarijs zien, blijkt dat het
weinig zinvol is om de strijd aan te gaan met het stelsel en de vertegenwoordigers ervan tegen je in het
harnas te jagen. ‘Om die reden kies ik er daarom voor
om naast het bestaande jeugdstelsel iets constructiefs te zetten, wat de bestuurlijke tekorten compenseert en wat op termijn de aanwas van de vraag naar
jeugdzorg substantieel zal verminderen. Doordat wij
ons geld voornamelijk investeren in de “achterkant”
van de jeugdzorg, in de meest problematische jeugd,
en aan de “voorkant” alles aan de school en de
ouders overlaten, weet je dat er steeds meer hulp aan
de achterkant nodig is. In zijn proefschrift licht hij
twee concrete aanpakken uit het buitenland toe waarbij de voorkant beter in beeld komt. Burgerinitiatieven die werken met de methode Result Based
Accountability (RBA) in de Verenigde Staten en de
jeugdpaleizen in Rusland, waar de focus niet ligt op
de problematische kant van jeugd, maar juist op het
ontwikkelen van talenten. Clarijs: ‘In Amerikaanse
steden is bij ontstentenis van de overheid natuurlijk

de afgelopen 25 jaar een cultuur ontwikkeld waar
burgers in buurten de lead nemen en houden.
Burgers voorkomen heel bewust dat de overheid en
professionele instellingen daar toegang toe krijgen.
Met deze RBA-methode zijn de initiatieven van
burgers leidend, precies wat nagestreefd wordt met
zelfbestuur in de participatiesamenleving. Burgers
organiseren zichzelf. Zij stellen hun doelen, bepalen
de indicatoren en gaan proefondervindelijk aan de
slag. Ondertussen houden zij hun inzet en resultaten
goed bij en communiceren die duidelijk naar de
bewoners. Meestal investeert het lokale bedrijfsleven
mee. In de Verenigde Staten – RBA wordt nu gepraktiseerd in alle vijftig staten – blijkt dat burgers heel
veel problemen zelf kunnen oplossen. Soms is het
aantal kinderen dat wordt doorverwezen naar professionele hulp in steden wel met 80/85 procent verminderd. In Kansas City, waar ik een paar maanden heb
meegelopen met een organisatie, is in tien jaar tijd
het aantal social workers van 13.000 gedaald naar
5000, omdat er simpelweg minder vraag naar professionele ondersteuning was. Dat is pijnlijk voor die
social workers die hun baan zijn kwijtgeraakt, maar
voor de burgers is het natuurlijk fantastisch.’
In Oost-Europa , vertelt Clarijs, heb je naast het formele onderwijs waar (cognitieve) competenties centraal
staan, een door de overheid gefinancierd niet-formeel
systeem dat gericht is op het ontwikkelen van talenten. In elke wijk in Rusland zijn jeugdpaleizen: instellingen waar elk kind zeven dagen per week naartoe
kan om zich in iets te bekwamen wat hij zelf leuk
vindt. En dat kan heel ver gaan. Kinderen en jongeren
kunnen er sporten, muziek maken, dansen, toneelspelen, een website ontwerpen enz. Maar als jij Fries
wilt leren, dan regelen ze dat ook voor je. Een fraai
voorbeeld zijn twee jongetjes van tien in Kirovograd
die zeiden dat ze president van de Oekraïne willen
worden. Wij zouden zeggen: “Dat is goed jongen, doe
je best, dan kom je er misschien wel”. Daar zeiden ze:
“Wat leuk dat je dat wilt. Vertel daar eens over?” Toen
kwamen de ideeën en werden ze aangemoedigd om er
nog een paar vriendjes met dezelfde belangstelling bij
te zoeken. Voor dat klasje vonden ze een vrouw van
een voormalige diplomaat bereid om hen wekelijks te
begeleiden. Elke week zaten ze een uur of drie bij
elkaar en leerden ze van die vrouw hoe politici met
elkaar omgaan, dat een respectvolle bejegening in de
diplomatie van belang is, dat er bepaalde gedragscodes zijn. Later krijgt ze de kinderen zo ver dat ze wekelijks ook de Engelse lessen bezoeken; nog weer later
gaan ze er Frans bij doen. Ze houden de kranten bij,
lezen het politieke nieuws en behandelen wat ze
willen weten. Regelmatig wordt er een ambassadeur
uit een ander land uitgenodigd voor een bijeenkomst,

en ze leren hoe er wordt gedineerd: daar blijkt dat
tafelschikking van belang is en hoe je een gesprek
gaande houdt. Zo’n ambassadeur komt naar het
jeugdpaleis, neemt wat cadeautjes uit zijn land mee
en binnen de kortste keren zitten er twintig kinderen
in het ‘diplomatenklasje’. En de jaren erop ook weer.
Veel kinderen blijven dit klasje volgen totdat ze naar
de universiteit gaan. Die kinderen hebben als ze 18,
19 zijn inmiddels heel veel internationale contacten
gehad en hebben spelenderwijs vreselijk veel geleerd.
Op dit moment zijn er 23 burgemeesters, een aantal
diplomaten en enkele ministers in Oekraïne die dit
klasje hebben gedaan.’

Andere politieke keuzes
De filosofie en werkwijze van dergelijke jeugdpaleizen kent René Clarijs op zijn duimpje. Vijf jaar was hij
president van EAICY, een Europese associatie voor
non-formal education die ruim 25.000 organisaties
voor jeugd in Europa representeert. ‘De activiteiten in
jeugdpaleizen zijn gratis. Hier moet je overal voor
betalen wat het juist lastig maakt voor jeugdigen die
het al niet makkelijk hebben. Door een dergelijke
talentontwikkeling gratis aan te bieden, geef je de
jeugd geheel andere ontwikkelingskansen. Dat kan
hier ook, alleen vraagt dat andere politieke keuzes.
Maar ze werken ook veel met vrijwilligers. Je begrijpt
dat een minister die dat klasje heeft gedaan, elk jaar
daar een keer zijn gezicht moet laten zien. En in St.
Petersburg geven topschakers als Kasparov en Karpov
les aan vijf-, zes- en zevenjarigen.’

‘En wat dacht je van het onroerend goed?
Dat staat overal te hoog in de boeken.’

Deze voorbeelden, zegt Clarijs, ziet hij als inspiratiebron voor wethouders. ‘Een wethouder die de goede
dingen wil doen’, zegt hij, ‘heeft voldoende mogelijkheden. Hij moet alleen de rust nemen om aan een
ander beleid te bouwen en de hysterie van de transitie weerstaan. Met RBA en niet-formeel onderwijs
geef ik een richting aan waarmee de mammoettanker
die de jeugdzorgsector is in een jaar of tien, twintig
van koers kan wijzigen. Wethouders die kinderen in
hun beleid echt centraal willen stellen, moeten er
vrede mee kunnen hebben dat zij binnen hun politieke horizon van vier jaar geen eclatante successen
binnenhalen. Jeugdbeleid is per definitie bouwen aan
de lange termijn.’ <
Peter van Noppen
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Laveren tussen je afzijdig houden of willen leiden

Collegevorming
Al geruime tijd willen de bewindspersonen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de positie
van de burgemeesters bij de collegevorming versterken. Een wetsvoorstel waardoor de burgemeester
in plaats van de resultaten formeel ook van de voortgang op de hoogte moet worden gebracht, is afgelopen juli bij de Tweede Kamer ingediend, maar zal niet voor de komende gemeenteraadsverkiezingen
door beide Kamers behandeld zijn. Hoe zal het nu gaan?

B

ijna de helft van de 399 gemeenten waar op
19 maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen
plaatsvinden hebben burgemeesters die voor
het eerst de collegevorming in die gemeente gaan
meemaken. Een deel van hen heeft al wel in een vorige gemeente als burgemeester die periode ervaren,
maar voor een groot deel is het echt de eerste keer
dat ze als burgemeester de collegevorming zullen
meemaken.
De twee uitersten die we in de weken of maanden na
19 maart zien, zijn aan de ene kant de afzijdige
burgemeester en aan de andere kant de leidende
burgemeester. De afzijdige ziet de coalitiebesprekingen als het feestje van de politiek: ‘daar hoor je
buiten te blijven’. Hij houdt zich beschikbaar voor
goede raad en merkt de uitkomsten wel. Daartegenover staat de burgemeester die voor zichzelf juist een
leidende rol ziet. Hij nodigt de partijen uit en geeft
zijn inhoudelijke visie op het nieuwe college. Tussen
deze twee uitersten zal iedere burgemeester zijn rol
kiezen, afhankelijk van zijn eigen rolopvattingen en
de plaatselijke omstandigheden.

Portefeuilles
De belangrijkste input voor de inhoudelijke besprekingen zit natuurlijk in de verkiezingsprogramma’s
van de partijen die straks om de tafel zitten. Een
aantal burgemeesters zal rond de gemeenteraadsverkiezingen in een document nog een persoonlijk
statement willen maken over de onderwerpen die

Op www.burgemeesters.nl/collegevorming is
diverse informatie over de collegevorming en
de rol van de burgemeester verzameld. Heeft u
ervaringen of inzichten die voor de burgemeesters van betekenis kan zijn, stuur die dan aan
ruud.vanbennekom@burgemeesters.nl, zodat
we die aan de website kunnen toevoegen.

zijns inziens in een nieuw collegeprogramma thuis
horen. Het is de vraag of het dan niet te laat is en de
inhoudelijke boodschappen niet al het afgelopen
jaar doorgegeven hadden moeten worden.
Naast de inhoudelijke afspraken is de verdeling van
de portefeuilles de belangrijkste opdracht in de
collegevorming. De komende decentralisaties zullen
de verhoudingen tussen de wethouders doen veranderen en de verhouding burger-bestuur-lokale overheid wijzigt aanzienlijk. Daarom is er reden voor de
burgemeesters om dit onder de aandacht van de
nieuwe fracties te brengen. Bovendien kan hij wijzen
op de competentieprofielen die onder andere de
Wethoudersvereniging heeft gemaakt en mogelijk
zijn zienswijze geven op de kwaliteiten die – ten
minste de eerste – loco in huis moet hebben.

Proces en integriteit
De meeste burgemeesters zullen wel een of andere rol
in een goede procesgang zien. Dat betekent faciliteren
in de informatievoorziening, overdracht van ‘formatiedossiers’, een uitnodiging voor een gesprek vlak na 19
maart, waarin de burgemeester aangeeft dat zijn deur
openstaat en misschien dat hij een aantal overwegingen meegeeft. Welke partij neemt het initiatief? Heeft u
al nagedacht over een informateur? Heeft u een schrijver nodig om het akkoord te verworden? Dat zijn de
vragen die de burgemeester in dit kader kan stellen.
De toetsing van de integriteit van de kandidaatwethouders is voornamelijk een zaak voor de politieke partijen/fracties. Een aantal gemeenten heeft
echter in het reglement van orde bepalingen opgenomen die in zekere mate een taak voor de raad in de
toetsing van de betrouwbaarheid van de toekomstige
wethouders benoemen. Soms is er sprake van een
risicoanalyse. De Limburgse burgemeesters hebben
uitgesproken om in alle gemeenten in de provincie
een dergelijke analyse op te stellen.
Ruud van Bennekom, NGB
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DGBK
Professionalisering, warm aanbevolen
Gert-Jan Buitendijk
Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

In de afgelopen jaren zijn diverse rapporten ingegaan
op de (bevordering van de) kwaliteit van het lokaal
bestuur. Deze rapporten zijn recentelijk tegen het
licht gehouden; er is gezocht naar gemeenschappelijkheden. Zijn er bepaalde aspecten die in alle
onderzoeken terugkomen en welke perspectieven
bieden die voor het openbaar bestuur?
Het zal u niet verbazen dat de verdere professionalisering van de beroepsgroepen een belangrijk aspect
vormt. Dat is natuurlijk ook niet zo gek. Taken nemen
toe, de verhoudingen tussen raad en college zijn
stevig veranderd, de rol van de raad is anders geworden en hier en daar zijn de politieke verhoudingen
verscherpt. Dat alles vraagt een hoge mate van
professionaliteit in alle onderdelen van het lokale
bestuur. Het interessante van de onderzoeken is dat
de beroepsgroepen steeds meer het belang ook voor
elkaar daarvan erkennen. Ik heb al eerder betoogd
dat lokale politiek en lokaal bestuur een kwestie van
mensenwerk is en blijft, maar de vaardigheden die
worden gevraagd voor een goed en effectief bestuur
zijn veranderd. Overigens, die blijven steeds veranderen zou mijn stelling zijn. Daar bijtijds op anticiperen is een kunst op zich.

Als we het belang van de onderlinge verhoudingen en
de complexe opgaven waar de gemeenten momenteel voor staan in aanmerking nemen, lijkt mij dat er
alle aanleiding is om de samenwerking te zoeken. In
het licht daarvan heeft BZK het initiatief genomen om
een 360 graden feedbackronde te organiseren waarbij alle beroepsgroepen hun mening geven over hoe
zij elkaars functioneren en rolopvatting zien. Geen
wetenschappelijk onderzoek maar wel een manier
om met elkaar het gesprek aan te gaan over het
uiteindelijke doel van alle inspanningen, namelijk te
zorgen voor een gemeente die er staat.
Burgemeesters zijn, net als de andere beroepsgroepen, in de eerste plaats verantwoordelijk voor de
professionalisering van de eigen beroepsgroep. U
hebt als burgemeester de beschikking over een uitgebreid opleidingsprogramma, gefinancierd door BZK
en de burgemeesters zelf via het in 2003 ingestelde
Professionaliseringsfonds. Het omvat een uitgebreid
palet aan trainingen, intervisiemogelijkheden en
loopbaaninstrumenten, toegespitst op de verschillende aspecten van de functie en gerelateerd aan de
competenties die voor de uitoefening daarvan van
belang zijn.
Een sterk punt van het programma vind ik dat er jaarlijks ingespeeld wordt op nieuwe ontwikkelingen en
ervaringen. Zo is er voor startende burgemeesters
een introductieprogramma ontwikkeld. Tevens sluit
het vernieuwde opleidingsaanbod steeds beter aan
op de verschillende stadia in de loopbaan van de
burgemeester.
In dit kader wil ik de loopbaanoriëntatie programma’s
van het NGB, die een belangrijk onderdeel uitmaken
van de professionalisering, nog eens extra onder uw
aandacht brengen. Het doel van deze programma’s is
burgemeesters beter voor te bereiden op een loopbaan na het burgemeesterschap. Het burgemeesterschap lijkt geen baan meer voor het leven. Politieke
incidenten c.q. incidentjes en herindelingen zijn
daarvan de oorzaak. Dat zal niet minder worden en
dat benadrukt het belang dat burgemeesters zich al
tijdens hun loopbaan actief voorbereiden op een
volgende stap. Er is alle reden om eens stil te staan
bij de vraag hoe uw leven eruit ziet na het burgemeesterschap. Het NGB heeft daarvoor de middelen
en instrumenten, ik zou zeggen ‘warm aanbevolen’.
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Burgemeesters benaderd over de communicatie rondom ruimingen

Besmettelijke dierziekten
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is door burgemeesters benaderd over de communicatie rondom ruimingen in gemeenten in verband met besmettelijke dierziekten. Bort Koelewijn pakte
als portefeuillehouder crisisbeheersing in het NGB-bestuur de zaak op: ‘Als lid van het bestuur van het
NGB ben ik gevraagd om klachten en wensen te inventariseren en met een plan van aanpak te komen.
Met het oog daarop heb ik enkele gesprekken met collega’s gevoerd en gevraagd naar positieve en
negatieve ervaringen en hun adviezen.’

M

KZ, Q-koorts, Vogelgriep, als burgemeester
kun je zomaar een telefoontje krijgen van
de regioambassadeur van het ministerie
van Economische Zaken, dat er een verdenking is in
jouw gemeente. Diverse burgemeesters hebben de
afgelopen jaren ervaringen opgedaan bij dierziekten.
Soms moest tot ruiming worden overgegaan. Maatregelen die er stevig inhakken bij betrokken ondernemers en hun families. Maatregelen ook die bij burgemeesters aanleiding gaven tot klachten en wensen.

Communicatie
Burgemeester Willy Doorn-van der Houwen van
Landerd en van Amerongen kreeg te maken met drie
ruimingen naar aanleiding van MKZ, Vogelpest en
Q-koorts. Zij heeft de ervaring dat het ruimen van
koeien bij boeren ingrijpender is dan het ruimen van
geiten, vanwege de binding met de dieren door stamboeken, enz. Maar het ruimen in verband met
Q-koorts was emotioneler en moeilijker door de overdraagbaarheid op mensen. Een actie van de burgemeester van Barneveld om een voorlichtingsavond

‘Praat met elkaar en deel informatie op
een zo vroeg mogelijk moment.’
voor burgemeesters en hulpverleners te houden vindt
zij een positief aandachtspunt. In de communicatie
zijn mensen nodig die weten waar ze het over
hebben. Zij heeft ook goede ervaringen met een
crisisteam voor en tijdens het ruimen van de geiten
met daarin onder andere het ministerie, de GGD, politie en de burgemeester. Vooral communicatie is daarin belangrijk: wat is nodig, waarom, hoe gaan we het
doen? ‘Zorg dat er een telefoonnummer is en waar
deskundigen dag en nacht kunnen worden gebeld!
14
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Spreek een lijn af wie wanneer wordt benaderd! Daarnaast is de communicatie naar omwonenden, betrokkenen en anderen van groot belang. Praat met elkaar
en deel informatie op een zo vroeg mogelijk moment.’
Burgemeester Joost van Oostrum van Rhenen kreeg
te maken met de ruiming van een geitenfokbedrijf in
verband met Q-koorts. Het ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de bestrijding
van dierziekten. Zijn advies aan het ministerie is om
gebruik te maken van de kennis van lokale ondernemers en van de burgemeester. Plaatselijke bekendheid met de omstandigheden kan beter worden
benut. De burgemeester heeft plaatselijke bekendheid en kan adviseren welke groepen benaderd
moeten worden. Bij een doeltreffende aanpak kan dit
tijd sparen. Ook adviseert hij om niet geheimzinnig
te doen om welk bedrijf het gaat.
Zo gauw mogelijk openheid geven om welk bedrijf
het gaat is ook het advies van burgemeester Ed
Sprokkel van Voerendaal. De Voedsel- en Warenautoriteit had hem een brief gestuurd met de mededeling
dat een bedrijf verdacht was van Q-koorts. De GGD
wist goede contacten met het bedrijf te leggen en het
bedrijf maakte het zelf bekend aan de omgeving. De
GGD plaatste artikelen in de krant over wat te doen
bij ziekte. Ook Sprokkel heeft goede ervaringen met
het organiseren van een informatieavond voor inwoners met daarin een rol voor de GGD en het ministerie.

Aanwijzing
In Lochem zijn bij twee bedrijven als gevolg van de
Q-koorts, geiten geruimd. Bij het ene bedrijf verliep
dat in alle rust. Bij het andere bedrijf liepen de
emoties hoog op. Burgemeester Frans Spekreijse
verzocht de Voedsel- en Warenautoriteit de boer en
zijn familie wat extra tijd te gunnen om te kalmeren
en zich voor te bereiden op de ruiming. Via de

Commissaris van de Koningin
vroeg de VWA echter om via
een aanwijzing druk uit te
oefenen op de burgemeester.
Daarmee ontstond op dat
moment een uiterst onprettige
situatie. De burgemeester
heeft daarbij de vraag gesteld
wat zijn bevoegdheden waren.
Kon hij slechts advies uitbrengen of kon hij in het belang
van de openbare orde en
veiligheid de medewerking
uitstellen? De Commissie Van
Dijk heeft vastgesteld dat het
ministerie vanuit het perspectief van volksgezondheid het
recht had om medewerking te
verlangen. Dat neemt niet weg
dat bij de uitvoering ruimte
geboden had kunnen worden aan goed overleg
tussen betrokken partijen. Volgens Spekreijse zou de
medewerking een paar uur later, in meer rust voor
betrokkenen, ook zijn verleend. Hij pleit voor meer
openheid in het belang van alle partijen. ‘Openheid
is noodzakelijk voor begrip en acceptatie’.
Over deze ervaringen heb ik contact gezocht met
drs. Jeroen Gosse, Regioambassadeur Oost van het
ministerie van Economische Zaken. Dit ministerie is
verantwoordelijk voor de bestrijding van dierziekten.
Binnen het ministerie wordt het “Handboek Crisisbesluitvorming” gebruikt. Daarin is vastgelegd dat
binnen dit ministerie de directie Regio en Ruimtelijke
Economie verantwoordelijk is voor de bestuurlijke
coördinatie in de regio bij dierziekten. Dit houdt in
dat de Regioambassadeur van het ministerie ervoor
zorgt dat het openbaar bestuur in de regio (gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s), wordt geïnformeerd en dat maatregelen en signalen (onder andere
knelpunten) vanuit de regio in het departementaal
crisisoverleg worden afgestemd.

Betrouwbare overheid
Gemeenten en veiligheidsregio’s hebben geen rol bij
de feitelijke bestrijding van dierziekten. Wel wordt
erkend dat de burgemeester een goede rol kan
vervullen als burgervader richting getroffen veehouders en indien noodzakelijk bij het handhaven van de
openbare orde. Ook hebben gemeenten in het verle-

den bij enkele dierziekten een goede rol vervuld bij
de informatievoorziening richting burgers. Een goede
afstemming tussen het ministerie van EZ en de
betreffende gemeenten, veiligheidsregio’s en provincies acht het ministerie essentieel voor een doelgerichte en eenduidige aanpak van de bestrijding.
Gerrit Jan Gorter, burgemeester van Zeewolde, heeft
met deze werkwijze ondertussen goede ervaringen
opgedaan. Hij is tevreden over de informatieverstrek-

‘Openheid is noodzakelijk voor begrip
en acceptatie.’
king via Marc Hameleers van het ministerie nadat in
zijn gemeente een milde variant van Vogelgriep was
geconstateerd. Naast het formele traject stelde hem
dat in staat om tijdig contact te zoeken met de agrarisch ondernemer om vanuit de gemeente diens
vragen te beantwoorden en steun te bieden. Zoals
over de afzetting van wegen en gewenste ondersteuning van de afdeling voorlichting. Samenwerking
zoals bij een betrouwbare overheid past! <
Bort Koelewijn, Burgemeester van Kampen
Op blz. 23 vindt u een naschrift van
het ministerie van EZ.
burgemeestersblad 71 2013
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Gert-Jan Slump en Mirjam Salet tijdens De actuele tafel

Herstelrecht voor

In november organiseerde het NGB een actuele tafel rond het thema ‘herstelrecht’. Gert-Jan Slump,
expert op het gebied van herstelrecht, en Mirjam Salet, burgemeester in Spijkenisse, deelden hun ervaringen. Een korte terugblik op de bijeenkomst.

G

ert-Jan Slump is van huis uit criminoloog en
werkt al ruim vijfentwintig jaar in het veld
van strafrecht, daders en slachtoffers. In zijn
professionele praktijk staan de kracht van de menselijke maat en het kleinschalige voorop. Zeker als
dader en slachtoffer met elkaar in gesprek komen.
‘De crux van het werk zit in de interactie tussen
slachtoffer en dader. Het slachtoffer is vaak op zoek
naar erkenning en herstel. Hij of zij wil weten waarom
de dader het nu juist op hem of haar gemunt had. Als
dader en slachtoffer met elkaar spreken, kunnen
beiden tot nieuwe inzichten komen. De dader
begrijpt bijvoorbeeld wat er is gebeurd en wat zijn
eigen rol is geweest, of hij (zij) krijgt inzicht in welke
andere partijen zijn geraakt door zijn delict. Zoals het
gezin, de werkomgeving of de mensen in de buurt.
Het gaat verder dan alleen de schuldvraag die in het

ken tussen daders en slachtoffers, los van het strafrecht. In het kader van landelijke pilots is een stap
verder gezet. Bij mediations en ook de SiB-mediation
komen dader en slachtoffer tot afspraken waar een
officier van justitie en een rechter rekening mee
houden in de strafzaak (artikel 51h Wetboek van
Strafvordering). Het heeft dus consequenties voor de
strafzaak, maar geeft tegelijkertijd ook meer erkenning aan het slachtoffer dat ongewild met een delict
werd geconfronteerd. Een ander voorbeeld uit de
nazorgfase zijn de COSA-groepen1, vrijwilligers die
zich in groepsverband over zedendelinquenten
ontfermen. In het afgelopen jaar zijn dertig zedendelinquenten teruggeplaatst die begeleiding vanuit
COSA kregen. Slechts een daarvan is teruggevallen in
het oude gedrag. Aandacht voor de situatie is daarbij
het sleutelwoord.’

‘De crux van het werk zit in de interactie

Buurtbemiddeling

tussen slachtoffer en dader.’

De parallel met mediation ligt voor de hand. ‘Mediation is een van de verschijningsvormen van herstelrecht. De kracht van mediation is dat de partijen zich
vooraf aan de uitkomst verbinden. Dat commitment
geldt voor meerdere vormen van herstelrecht. De
afspraken worden niet door de rechter opgelegd,
maar komen bij partijen zelf vandaan. Dat maakt het
tot een krachtig instrument. De HALT-projecten waren
tot voor kort een herstelrechtelijk buitenbeentje.
Daar gold de afspraak; als je tussentijds de afspraken met HALT niet nakomt, krijg je alsnog een strafzaak.
Inmiddels ontwikkelt HALT zich snel verder tot een
volwaardig herstelrechtelijk aanbod waarbij steeds
vaker indirect dan wel direct contact met de benadeelde voorop staat. Daar wordt herstelrecht dus ook
steeds meer zichtbaar.’

strafrecht centraal staat. Het raakt ook aan de
schaamte bij de dader en de erkenning dat hij anderen leed heeft berokkend. Dat gaat een slag dieper
dan het louter punitieve van het strafrecht’. Voor het
slachtoffer kan het gesprek een gelegenheid zijn om
antwoorden op vragen te vinden als ‘waarom ik?’ of
het gebeuren af te sluiten.
Slump geeft het voorbeeld van een ruzie tussen twee
mensen. ‘Als je een klap krijgt, kun je terugslaan of
aangifte doen. Het eerste is onverstandig, het tweede
lost het probleem ook maar ten dele op. Je kunt er
ook voor kiezen een andere richting in te slaan.
Samen een antwoord zoeken op de vraag waarom er
überhaupt geslagen is. Dát is de kern van het herstelrecht. Door op een andere en minder vrijblijvende
manier naar delicten te kijken, komt werkelijk herstel
of genoegdoening dichterbij. Zo zijn de laatste jaren
grote stappen gezet met slachtoffer-dader gesprek-

Slump heeft ook goede ervaringen met andere
vormen van herstelrecht, zoals buurtbemiddeling.
‘Jaarlijks worden 10.000 zaken gemeld bij buurtbemiddeling. Van geluidsoverlast tot vervelende buren.
Als er klappen vallen gaat het vaak naar justitie,
1 Circles of Support and Accountability: COSA.
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duurzame veiligheid
maar het traject ervoor is doorgaans geschikt voor
bemiddeling. Ook een Veiligheidshuis is een ideale
omgeving voor een herstelrechtelijke aanpak. Juist
daar zouden we op een andere manier met herstelrecht aan de gang kunnen gaan, door gesprekken te
arrangeren. In zekere zin zien wij hetzelfde op scholen gebeuren. In het hele land zijn nu bijvoorbeeld
vijfhonderd scholen aangesloten bij ‘de vreedzame
school’. Leerlingen doen zelf aan peer mediation. Het
blijkt een belangrijke bijdrage te leveren aan de
awareness dat je conflicten ook vreedzaam kunt
bijleggen.’ In Utrecht heeft dat inmiddels geleid tot
de vreedzame wijk en de vreedzame stad.
Sinds een week is bekend dat in juni 2016 het tweejaarlijkse congres van het Europese Forum voor
Herstelrecht in Nederland plaatsvindt. Slump hoopt
dat dit een mooie aanleiding is voor gemeenten om
integrale veiligheidsplannen op een herstelgerichte
manier op te stellen en in 2016 op het congres iets te
vertellen over de ervaringen en mogelijk de resultaten.

Spijkenisse
Om het herstelrecht te stimuleren, is staatssecretaris
Teeven zes pilotprojecten in het land gestart. Ook
Spijkenisse past herstelrecht toe. Burgemeester
Mirjam Salet: ‘In het project richten wij ons op de
lichtere delicten die door jeugdigen worden
gepleegd. We willen snel kunnen interveniëren,
omdat de jeugd eenvoudig een ‘vlekje’ krijgt als ze
meerdere delicten op hun naam krijgen. Komt een
zaak in aanmerking voor herstelbemiddeling, dan
kiest de politieman of -vrouw dáárvoor en niet voor
een proces-verbaal. Er is wel een aantal voorwaarden
zoals de bereidheid om tot bemiddeling over te gaan
bij zowel slachtoffer als dader. Wanneer de kwestie
voor een politie-afdoening alleen te complex is, dan
komen de gemeentelijke regisseur, jeugd- of opbouwwerkers of HALT- medewerkers in beeld.
We kijken nu of we in de samenwerking tussen politie, gemeente Spijkenisse en HALT tot andere oplossingen kunnen komen. Onze methode is gebaseerd
op een aanpak van de politie in Kent in het Verenigd
Koninkrijk. De pilot loopt tot medio 2014 waarna de
resultaten worden verwerkt in evaluaties.’ Hoe werkt
dat in de praktijk? ‘Een paar maanden terug had ik
contact met een oudere inwoner van wie de scooter

‘Als dader en slachtoffer met elkaar spreken, kunnen
beiden tot nieuwe inzichten komen.’

was gestolen en vernield. De daders kregen een
boete. Die werd betaald, maar het leek erop dat het
leereffect minimaal was. Terwijl het slachtoffer
gefrustreerd achterbleef. Dat type zaken willen wij nu
op een andere manier aanpakken. We willen mensen,
ongeacht of ze dader of slachtoffer zijn, een grotere
rol geven in de manier waarop conflicten worden
opgelost. Om jeugdigen weer in het gareel te krijgen
is er meer te bieden dan alleen HALT. Conflict- en
buurtbemiddeling hadden we wel, maar het wordt nu

‘We brengen alle partijen met elkaar in
gesprek.’

samenhangender ingezet. We brengen alle partijen
met elkaar in gesprek. Opbouwwerkers en jeugdwerkers passen het herstelrecht nu consequent toe. We
kijken per situatie of er mogelijkheden zijn om te
interveniëren. Hopelijk krijgen we zo een bepaalde
mentaliteitsverandering, waardoor mensen zich
anders gaan opstellen en de veiligheid uiteindelijk
toeneemt.’ <
Wouter Jong/NGB
Stichting Restorative Justice Nederland:
www.restorativejustice.nl
burgemeestersblad 71 2013
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LoopbaanPlus voor burgemeesters

‘De partner als vliegwiel’
De afgelopen zeven jaar verzorgden Piet Jeuken en Willie Roncken van O-LENG LoopbaanPlus voor burgemeesters. Een uniek loopbaanoriëntatietraject, omdat de partners van de burgemeesters kunnen
participeren als volwaardige deelnemers. In die periode namen bijna vijftig burgemeesters en veertig
partners deel. Op verzoek van het Burgemeestersblad vertellen Jeuken en Roncken over het programma
en over de noodzaak om in je loopbaan te blijven investeren.

D

e gangbare carrièrestap bij burgemeesters is
die naar een grotere gemeente. ‘Ze kunnen
dat perspectief moeilijk loslaten en soms is
er geen gesprek over met de partner’, zegt Willie
Roncken, ‘We hebben nu een generatie burgemeesters waarvan de partners – mannen en vrouwen –
zelf banen hebben en die niet meer voor de derde of
vierde keer willen verhuizen. Dat is een heel belangrijke omslag in het burgemeesterschap, waarbij op
dit moment ook de huizenproblematiek speelt.’
Volgens Piet Jeuken komt daar nog bij dat burgemeesters steeds grotere onzekerheid ervaren over
hun beroep en over hun eigen toekomst. ‘Burgemeesters zitten niet meer zo gebeiteld vanwege de

‘Er is een angst om afgeserveerd te
worden.’

Multipliereffect
politisering van hun omgeving en van hun functie.
Dat merk je aan de wijze waarop ze met hun beroep,
met hun positie en ook met hun herbenoeming bezig
zijn. Er is een angst om afgeserveerd te worden.’
Jeuken vervolgt: ‘Tegelijk neemt de relativering wel
toe. In een van de LoopbaanPlus groepen zat een
burgemeester die vond dat hij naar een grotere
gemeente moest uitzien. Hij realiseerde zich dat over
een jaar of tien de gekozen burgemeester realiteit zou

LoopbaanPlus 2014
Dit jaar hebben Piet Jeuken en Willie Roncken hun programma overgedragen aan Guus Hustinx en Mieke Laarakkers. Zij hebben inmiddels hun eerste groep begeleid. Ook voor 2014 kunnen burgemeesters en hun partners weer deelnemen. Zie www.burgemeesters.nl/
loopbaanplus.
Piet Jeuken blijft actief als begeleider van intervisiegroepen van
burgemeesters.

18

kunnen zijn en had daar geen zin in. Die afweging
leidde er toe dat hij nu wilde inzetten op een carrièreswitch naar een managementfunctie. Ik geef het als
goed voorbeeld van iemand die de komende tien jaar
van zijn leven doordenkt en de ontwikkelingen in het
beroep en de eisen van het gezin kan zwaluwstaarten
en erop weet te anticiperen. Bij betrokkene waren de
gedachten er al wel, maar in LoopbaanPlus heeft hij
het kunnen structureren en in actie omzetten.’ ‘De
overstap was voor deze burgemeester ook mogelijk
omdat hij was blijven studeren’, vult Roncken aan,
‘daardoor had hij voor zichzelf op de arbeidsmarkt
een veel groter potentieel aangeboord. Je komt helaas
weinig tegen dat burgemeesters via studie echt aan
uitbreiding van hun beroepskwaliteiten werken. Als je
met opleidingen over de grens van je beroep heen
kunt kijken, heb je bij een sollicitatie iets extra’s.’

burgemeestersblad 71 2013

LoopbaanPlus is een uniek concept, omdat de partner van de burgemeester nadrukkelijk wordt uitgenodigd om als zelfstandige deelnemer mee te doen in
het gehele traject. Het programma start met een
uitgebreid intakegesprek waarbij het burgemeestersstel op bezoek gaat bij het begeleidende echtpaar. ‘
Daar wordt de basis gelegd voor de veiligheid en
openheid. We praten over de loopbaanvragen waar
beiden nu voor staan. Je partner is er ook om je
keuzes in je loopbaan te bespreken en vice versa.
Het is dus een methodische keuze om de partners
deel te laten nemen. De partners werken als een
vliegwiel met een multipliereffect in de loopbaanoriëntatie van beiden. Na de intake maakt ieder een
persoonlijk ontwikkelplan dat we met elk afzonderlijk
bespreken, maar wel met de ander als toehoorder.
Daar zit voor beiden veel leergeld in’, zegt Piet
Jeuken, ‘Het is elke keer mooi om te zien hoe ze naar
elkaar kijken, luisteren én zich er niet mee mogen
bemoeien.’
Na de gesprekken met de burgemeesterskoppels

Piet Jeuken en Willie Roncken begeleidden de afgelopen 7 jaar LoopbaanPlus,
waaraan bijna 50 burgemeesters en 40 partners deelnamen.

volgt een eerste groepsbijeenkomst. Roncken: ‘De
veiligheid en intimiteit zijn dan vanzelfsprekend. We
wisselen plenaire besprekingen af met gesprekken
van alleen de burgemeesters en alleen de partners.
Voor de partners levert dat veel herkenning op, waardoor die nog meer van betekenis worden in de feedback op de burgemeesters. Ook hebben de deelnemers in duo’s wandelgesprekken met elkaar. Na de
eerste groepsbijeenkomst heeft ieder koppel de
opdracht om de ontwikkelplannen om te zetten in
actieplannen. Die bespreken we enkele maanden
later in de tweede groepsbijeenkomst, waarbij alle
deelnemers voor elkaar zeer waardevolle en indringende reflecties hebben. Dat werkt als een tierelier.
Wat de groep voor de individuele deelnemer kan
doen is geweldig.’

zeggen “ik heb het gezien; ik mis dat en dat.” Dat is
de automatische piloot. Het is veel effectiever om je
af te vragen “Wat kan ik met mijn reactie bijdragen
ter stimulering van betrokkene?” Dat kun je alleen als
je soms afstand neemt en de vraag opwerpt hoe je
jezelf fit houdt als je in de spits van de organisatie
staat. Het vraagt om werken aan je lichamelijke en
geestelijke conditie. Dat leidde in de besprekingen
wel tot discussie, maar er is bij de deelnemers meer
agendadiscipline gekomen.’

Ademende agenda

Ten slotte is er na een half jaar een terugkomdag. Piet
Jeuken: ‘Daarin bespreken we met de groep wat er is
terechtgekomen van alle voornemens en plannen.
Het is ontroerend te zien hoe de onzekerheid bij de
start na een jaar is veranderd in meer zelfbewustzijn
en keuzes in de loopbaan. Ik krijg soms het gevoel
“Ze zijn op hun bestemming gekomen”: ze weten wat
ze willen en wat de volgende stap is, de agenda
ademt, men staat open voor feedback en er is
aandacht voor de balans tussen werk en privé. Dan
heeft de investering die de deelnemers gedaan
hebben, zin voor hun professioneel functioneren.’ <

In LoopbaanPlus vragen Jeuken en Roncken aandacht
voor de leefstijl. ‘We pleiten voor een ademende
agenda. Laat je week niet vollopen met afspraken
waar geen lucht tussen zit. Neem een kwartier pauze
ertussen om even na te denken en het volgende
gesprek voor te bereiden. En leg in je agenda blokkades waarin geen afspraken gemaakt worden ter
compensatie van de verplichtingen in het weekend.
De focus op het 7 x 24-uur burgemeester zijn moet je
af en toe loslaten om professioneel vitaal en fit te
blijven. Hoe gevaarlijk is het om tegen een ambtenaar die met een nota komt als enige reactie te

‘De focus op het 7 x 24-uur burgemeester
zijn moet je af en toe loslaten.’

Ruud van Bennekom/NGB
burgemeestersblad 71 2013
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Frank Maas en Albert Jan Stam over het besturen van integriteit

Zo doen we dat hier
De burgemeester vervult in de praktijk al vaak de rol van hoeder van de gemeentelijke integriteit. Met
de voorgestelde wijziging van de Gemeentewet wordt deze taak ook wettelijk vastgelegd. Maar hoe kan
een burgemeester deze verantwoordelijkheid waar maken? Duidelijk is dat een strikt juridische benadering onvoldoende is. In de Berenschot-uitgave ‘Zo doen we dat hier’ gaan twaalf topbestuurders uit
verschillende sectoren in op dillema’s rond het stimuleren van integriteit. Op grond van hun verhalen
hebben de auteurs dr. Niels-Ingvar Boer en dr. Albert Jan Stam zeven krachten geformuleerd die kunnen
helpen bij het bevorderen van integer gedrag. In dit artikel gaan we in vogelvlucht in op vier van deze
krachten.

Z

orgdragen voor integriteit vraagt om moreel
bewustzijn bij bestuurders. Een belangrijke
les die voormalig minister Liesbeth Spies
meegeeft is: “Wacht niet op het incident.” Juist door
te discussiëren over morele dilemma’s komt het
gewenste waardenpatroon weer eens ter sprake. De
kracht van de dialoog draagt bij aan een gemeenschappelijk beeld over wat kan en wat niet kan. Onze
ervaring is dat het slechts vastleggen van regels
onvoldoende is. Immers, wat juridisch mag, is nog
niet altijd wenselijk.

‘Mensen in de organisatie voelen haarfijn
aan wat een bestuurder belangrijk vindt
of niet.’
In de bestuurlijke praktijk zien we regelmatig dat
integriteitsnormen die aanvankelijk glashelder leken,
ter discussie komen te staan of niet afdoende blijken
op het moment dat zich een incident voordoet. Een
declaratie voor een uitgebreid diner kan strikt genomen passen binnen het gemeentelijk beleid, maar
niet bij de voorbeeldfunctie die het college nastreeft.
Over dit soort onderwerpen praten, kan ongelukken
voorkomen én boeiende gesprekken opleveren.

De kracht van het goede voorbeeld
In de kwestie van het declareren van een etentje
kwam al het belang van een andere kracht aan de
orde: het goede voorbeeld. Bestuurders zijn belangrijke cultuurdragers van de organisatie. Door het
geven van het goede voorbeeld op het gebied van
20
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goede voorbeeld geven, verschaffen zij zichzelf een
titel om het gesprek aan te gaan over gevoelige
kwesties. Wanneer een bestuurder niet meer in staat
is om deze voorbeeldfunctie te vervullen, moet je je
afvragen hoe effectief je nog bent.

De kracht van moresprudentie
De geïnterviewde bestuurders leggen ook sterk de
nadruk op het ontwikkelen en stimuleren van morele
sensitiviteit. Daarbij wijzen ze op het belang van het
versterken van de kwaliteit van morele oordeelsvorming binnen de organisatie en het maken van de
omslag van regulering naar moresprudentie: kennis,
kunde en sensitiviteit die noodzakelijk zijn om integer te kunnen handelen. Gedrag kan en moet niet
uitsluitend met regels worden afgedwongen. Je
verplaatsen in anderen, het creëren van een veilige
omgeving, mensen motiveren en fouten bespreekbaar maken, zijn essentiële kwaliteiten voor bestuur-

ders. Het is de kunst te voorkomen dat bepaalde prikkels van systemen pervers worden en een eigen leven
gaan leiden en mensen aanzetten tot niet-integer
gedrag. Bestuurders moeten de valkuil van de
systeemdwang zien te vermijden.

De kracht van transparantie
De geïnterviewde bestuurders wezen voorts op het
belang van openheid richting de eigen organisatie
over gevolgde procedures, gemaakte keuzes en
bepaald gedrag, alsmede op het belang van verantwoording afleggen aan externe betrokkenen. Voor
een deel is deze transparantie inherent aan het functioneren in het openbaar bestuur. Immers, de Wet
openbaarheid van bestuur en ook de verantwoordingsplicht jegens vertegenwoordigende organen
stellen op dit punt harde eisen. Een proactieve
houding is hier van belang. Wanneer een burgemeester bijvoorbeeld ergens toezichthouder wordt, is dit
een uitgelezen kans om het gesprek met het presidium aan te gaan over welke nevenfuncties passend
worden geacht.
In het kader van de kracht van transparantie is het
ook van belang om checks and balances in te
bouwen. Het alleen praten over integriteit zal immers
niet alle incidenten kunnen voorkomen. Met doordachte checks and balances kan de kans op incidenten worden verkleind.
De belangrijkste checks and balances in de gemeente zijn staatsrechtelijk van aard en zijn gelegen in de
verhoudingen tussen de raad, het college en de
burgemeester. Maar ook binnen de ambtelijke organisatie en bijvoorbeeld in de aanloop naar de benoeming van wethouders kunnen op dit punt belangrijke
stappen worden gezet. Denk aan het inzetten van het
“vier-ogen” principe bij vitale functies, zoals de afdeling inkoop of de verwerking van declaraties. Maar
ook bij de benoeming van wethouders kan een integriteitsscan vraagtekens op het gebied van integriteit
voorkomen. Niet om functionarissen de maat te
nemen, maar wel om een basis te hebben voor een
gesprek over mogelijke risico’s.

Manoeuvreren in moreel
krachtenveld
Het merendeel van bestuurders probeert met de
beste bedoelingen, oprecht en gewetensvol, invulling
te geven aan de bestuurdersrol. Hierbij biedt wet- en

regelgeving soms houvast, maar er is meer nodig.
Morele vraagstukken zijn vaak complex en gaan veel
verder dan het alleen voldoen aan juridische normen.
De verleidingen zijn soms groot en de ethische maatstaven rekkelijk. Blijven zoeken naar wat passend is,

‘Grote misstanden ontstaan vaak omdat
kleine misstanden niet worden opgemerkt.’
is een permanente opgave. Hierbij is het belangrijk
om ook oog te houden voor het kleine. Grote misstanden ontstaan vaak omdat kleine misstanden niet
worden opgemerkt. Het gesprek blijven voeren en
elkaar kritisch benaderen horen daarbij. Niet zwart of
wit, geen rechte lijn, maar met oog voor nuancering. <
Frank Maas en Albert Jan Stam, Berenschot
Meer informatie:
www.berenschot.nl/zodoenwedathier
burgemeestersblad 71 2013
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Interviewbundel en Opleidingengids

Nieuwe NGB-publicaties
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft weer twee publicaties uitgebracht. Het betreft
een nieuwe bundel waarin burgemeesters vertellen over een crisis die zij in hun gemeente hebben meegemaakt. En de Opleidingengids voor burgemeesters 2014 is uitgekomen.

I

n "Ingrijpende gebeurtenissen" komen burgemeesters aan het woord over relatief kleine incidenten met een grote, lokale impact. Zonder de
direct betrokkenen tekort te doen gaat het daarbij
vaak om crises die buiten de scope van de Wet veiligheidsregio’s vallen. Er wordt weliswaar teruggegrepen op planvorming van de regio, maar veelal blijft
de impact beperkt tot direct betrokkenen en de
gemeenschap daaromheen. Zoals de terugkeer van
een zedendelinquent, een gezinsdrama, een situatie
van zinloos geweld of een pyromaan die de gemoederen in de lokale gemeenschap bezighoudt.
De aaneenschakeling van
ervaringen laat zien dat er
vaak meerdere wegen zijn
die naar Rome leiden. In het
ene geval zal een burgemeester nadrukkelijk op de
voorgrond treden, waar in
het andere geval een iets
bescheidener positie
passend is. Wat ook uit de
interviews naar voren komt
is de voortdurende wisselwerking tussen de collectieve emoties van de geschokte
samenleving en de persoonlijke emoties van direct
betrokkenen. Het is het
vakmanschap van de burgemeester om die balans in de
gaten te houden en de
impact met passende woorden te verbinden aan de
persoonlijke emoties van de getroffenen die rechtstreeks betrokken zijn bij een ingrijpende gebeurtenis.
Achterin de bundel is een mindmap opgenomen die
het NGB samen met het Infopunt Veiligheid (IFV)
heeft gemaakt. Daarin zijn de belangrijkste
aandachtspunten overzichtelijk samengevat. U kunt
de publicatie gratis downloaden vanaf www.burgemeesters.nl/ingrijpendegebeurtenissen. Daar kunt u
ook gedrukte exemplaren bestellen.
22

burgemeestersblad 71 2013

Opleidingengids 2014
Ongeveer gelijktijdig met het verschijnen van dit
nummer van het Burgemeestersblad viel de Opleidingengids 2014 op de burgemeesterlijke deurmatten.
De Commissie Professionalisering van het NGB is er
weer in geslaagd om een perfect programma samen
te stellen. De burgemeesters kunnen de gids onder
de kerstboom eigen maken en hebben tot eind januari 2014 de tijd om zich in te schrijven.
De gids bevat voor komend jaar ongeveer veertig
opleidingen, variërend van praktische workshops van
een halve dag tot meerdaagse leergangen. De opleidingen besteden aandacht aan onder andere de
komende decentralisaties en de nieuwe raden en
colleges. Naast ‘evergreens’ als Mediationskills en
Bestuurlijke handhaving zijn er nieuwe opleidingen
als Onzichtbaar leiderschap, Praktische psychologie
en ‘Mr. Burgemeester’. U vindt de gids ook op www.
burgemeesters.nl/opleidingengids2014 <

service

▸

co lo f o N

Geen doorzettingsmacht

Toekomstige vacatures

De afgelopen jaren werd verwacht dat de
burgemeester een bevoegdheid in de
jeugdketen zou krijgen. Met deze ‘doorzettingsmacht’ zou de burgemeester een
instelling kunnen aanwijzen die bij een
concrete casus de verantwoordelijkheid
voor de regie heeft. Daarmee zou de
burgemeester een impasse kunnen doorbreken als allerlei organisaties naar
elkaar kijken en wijzen. In de Jeugdwet
die de Tweede Kamer onlangs heeft
aangenomen, is deze bevoegdheid niet
opgenomen. Geen doorzettingsmacht in
de jeugdketen, derhalve.

In verband met de naderende gemeenteraadsverkiezingen zijn er geen burgemeestersvacatures die op korte termijn
worden opengesteld. Voor wie zich vast
wil oriënteren op de gemeenten waar de
openstelling na de verkiezingen speelt,
het betreft ten minste: Alphen aan den
Rijn, Assen, Dongen, Friese Meren,
Groningen, Harlingen, Heerenveen,
Lansingerland, Leeuwarden, Meerssen,
Roermond, Terschelling, Vlieland, Waalre
en Woudrichem.

Jaarvergadering en
Burgemeesterslezing
Op donderdag 12 maart is Den Haag even
Dé Burgemeesterstad van Nederland. Dan
houdt het NGB ’s middags namelijk zijn
jaarvergadering en daarna is het Haagse
stadhuis het decor van De Burgemeesterslezing.

Zelftest Informatieveiligheid
De Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID) heeft
een test ontwikkeld, waarmee u zelf
eenvoudig uw kennis en bewustzijn op
het gebied van informatieveiligheid kunt
toetsen. De test geeft u een beter beeld
van de verschillende aspecten van informatieveiligheid en hoe u daar als burgemeester op kunt sturen. U bereikt de test
via https://informatieveiligheid.pleio.nl. U
moet wel even een account aanmaken.

Slim Samenwerkendag
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten houdt op 5 februari 2014 de tweede
Slim Samenwerkendag, dit keer in samenwerking met de verenigingen van raadsleden, wethouders, burgemeesters (NGB),
griffiers en gemeentesecretarissen. De
dag is van 09.30 tot 16.30 uur in Utrecht
en gaat over de vraag hoe de gemeente
kan aansluiten bij maatschappelijke initiatieven en welke vorm van samenwerking
nodig is?' Ook wordt gekeken naar de
invloed van de komende verkiezingen op
bestaande en toekomstige samenwerking(sverbanden).
Zie www.burgemeesters.nl/slimsamenwerken
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Naschrift Regioambassadeurs ministerie van Economische Zaken
bij het artikel over dierziekten (blz. 14-15)
Voor een effectieve crisisorganisatie en communicatie is het van belang dat we elkaar
kennen, elkaar weten te vinden, op de hoogte zijn van elkaars verantwoordelijkheden
en open staan voor samenwerking. De regioambassadeurs zijn graag bereid om met u
(burgemeester) kennis te maken en/of uw vragen te beantwoorden.
Groningen, Friesland en Drenthe: Jaap Verhulst (j.verhulst2@minez.nl)
N-Holland, Utrecht en Flevoland: drs. Marc Hameleers(m.a.h.m.hameleers@minez.nl)
Overijssel en Gelderland: drs. Jeroen Gosse (j.gosse@minez.nl)
Noord-Brabant en Limburg: ir. Marjolein de Haas (m.j.h.dehaas@minez.nl)

Het abonnement wordt ieder jaar automatisch verlengd, tenzij schriftelijk twee maanden vóór afloop van de abonnementsperiode
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Het Burgemeestersblad is mede mogelijk door
bijdragen van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en Deloitte.

M

et trots presenteert Sdu Uitgevers een
gloednieuwe collectie trouwboekjes.
Het stoffige imago van het traditionele trouwboekje
is hiermee definitief verleden tijd! Het bruidspaar
kan bij uw gemeente nu het trouwboekje kiezen
dat bij hen past.
Uw bijdrage om deze bijzondere dag onvergetelijk
te maken. Met het trouwboekje van Sdu Uitgevers
kunt u bovendien uw gemeente op geheel eigen
wijze promoten. Want dit document waar de

huwelijksverbintenis in wordt opgetekend, is tevens
een prachtig visitekaartje voor uw gemeente.
Uw unieke wensen zijn onze uitdaging!
Van basisuitvoering tot een compleet op maat
gemaakt trouwboekje, voorzien van uw gemeentelogo,
afbeelding van het gemeentehuis; de mogelijkheden
zijn oneindig. Wat dacht u van het gemeentewapen
in zilver of goud in diepdruk op de voorzijde? Graag
bespreken we met u de vele mogelijkheden. Al uw
unieke wensen zijn onze uitdaging.

Meer informatie of bestellen? Onze specialist Wouter Noorlander komt met plezier bij u langs met de presentexemplaren.
Bel voor meer informatie of een afspraak (070) 378 99 43. Of stuur een e-mail naar w.noorlander@sdu.nl
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