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Beste Ambtenaren. We gaan op zoek naar ambtenaren, afkomstig
uit alle bestuurslagen, die een excellente prestatie hebben geleverd
of anderszins een voorbeeld zijn voor anderen.

Bent u of kent u een ambtenaar die deze titel verdient?
Nomineer hem of haar dan nu via www.pm.nl/top100.
Wat heeft de PM Top 100 Hans Damen, winnaar van 2013, opgeleverd?
‘Nieuwe zakelijke en persoonlijke contacten binnen en buiten de overheid,
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minstens één keer per week (maar meestal veel vaker)
gefeliciteerd te worden met het behalen van de titel.’
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commentaar
Kinderpardon

Toen kwamen de coalitiepartijen in de gemeenteraad met
een motie vreemd aan de orde van de dag. Zij hadden
waardering voor het initiatief van de burgemeesters en
juichten mijn besluit om dat te steunen, toe. De grootste
oppositiepartij waarschuwde voor motie-inflatie, maar zou
deze uit humanitaire overwegingen wel steunen.
Ik las dat een collega zijn besluit om te tekenen liet afhangen van het oordeel van de raad. Onze gemeenteraad had
mijn actie achteraf natuurlijk ook kunnen afkeuren. Maar is
dat relevant? Ook in functie zijn er momenten dat je als
mens je verantwoordelijkheid kunt nemen, ongeacht de
gevolgen. Ik heb mijn raad bedankt voor de steun, maar
tegelijk gevraagd de motie niet in stemming te brengen. Het
politieke oordeel in deze kwestie is aan de staatssecretaris,
die zich bijvoorbeeld mag buigen over de vraag of en in
hoeverre de moeder verantwoordelijk gesteld kan worden
voor de situatie waarin ze is beland en wat de rol van de
vader(s) is. Als burgemeester trek ik mij het lot aan van de
in Nederland geboren kinderen, die in mijn gemeente
wonen en niet om deze toestand hebben gevraagd.
De indieners van de motie vroegen een schorsing aan en
trokken de motie vervolgens in. Waren de verhoudingen
overal maar zo.
Johanneke Liemburg,
burgemeester van Littenseradiel,
Lid redactiecommissie Burgemeestersblad
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Inhoud

Ooit dacht ik dat je met het boycotten van sinaasappelen
van het merk Outspan, het niet drinken van uit Angola
afkomstige koffie en het collecteren voor het Medisch
Comité Nederland-Vietnam de ontwikkelingen in de wereld
diepgaand kon beïnvloeden. Maar de jaren hebben hun
sporen achter gelaten. Ik ben intussen blij dat ik in dit
land geboren ben en heb minder de neiging om de barricaden op te gaan. Toch staat mijn handtekening onder de
petitie van collega Ostendorp over de verruiming van het
Kinderpardon. Ik wil niet dat er onderscheid gemaakt
wordt tussen kinderen die onder toezicht staan van de
rijksoverheid en kinderen die in beeld zijn bij de gemeente. Er is maar één overheid.
Drie afgewezen kinderen wonen in onze kleine gemeente.
Nicole, Daniel en Jegor zijn in Nederland geboren, in 2003
in Hardenberg, in 2005 in Leeuwarden en in 2007 in
Dongeradeel. Sinds de kinderen vier jaar geleden met hun
Wit-Russische moeder in Wommels zijn komen wonen, zijn
ze opgebloeid. Omdat moeder is uitgeprocedeerd, leven
ze op het bestaansminimum. De school doet er alles aan
hen mee te laten doen, ook aan buitenschoolse activiteiten. Het betalen van zwemlessen is opgelost met behulp
van een plaatselijk fonds.
De snelle reactie van staatssecretaris Teeven op de petitie
heb ik intussen beantwoord met een beroep op zijn
discretionaire bevoegdheid.
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Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg wil miljoenen meer voor bestrijding georganiseerde criminaliteit

‘We moeten er de

Tilburg stond in de in april gepubliceerde “AD Misdaadmeter 2013” op de negentiende plaats. Dat was
in 2010 nog de derde plek. Een opvallend betere positie die vooral te danken is aan een flinke daling
van het aantal woninginbraken en overvallen. Een interview met burgemeester Peter Noordanus over de
sociale cohesie in de stad, zijn zorgen over veelplegers met een gedragsstoornis en de strijd tegen de
hennepindustrie, de grootste werkgever in Tilburg.

A

ls de omzet van de georganiseerde misdaad
mee zou tellen in de Misdaadmeter, zou
Tilburg er beduidend minder goed voor staan
in het lijstje van het AD. Jaarlijks, zo onderzocht de
Tilburgse universiteit, wordt er in de voormalige
textielstad voor zo’n 800 miljoen euro aan hennep
geteeld en verhandeld. Evenveel als de hele gemeentelijke begroting. Naar schatting werken er in deze
stad 2500 mensen in deze branche. Daarmee is de
hennepindustrie de grootste werkgever in Tilburg.
‘Zoveel criminogene industrie’ – en dan heeft hij het
nog niet eens over de drugslaboratoria – zegt burgemeester Peter Noordanus van Tilburg, ‘moet je in een
stad niet willen. De sociale verhoudingen raken uit
het lood. Ik spreek regelmatig ouders – die natuurlijk
het beste met hun kinderen voor hebben – maar die
niet kunnen opboksen tegen het gemak waarmee hun
kinderen veel geld verdienen in het criminele circuit.

‘Mijn voorstel is om een deel van het geld
dat jaarlijks wordt “afgepakt” te investeren in de “afpakteams”.’
Bij huiszoekingen komen nogal eens tonnen euro’s –
en soms letterlijk in tonnetjes – uit de tuin. Dan hoor
je dat in de buurt wordt gezegd: “We wisten ’t wel,
eindelijk doet de overheid wat”. Vanuit rechtsbesef
naar de mensen in een wijk – die echt wel weten hoe
de hazen daar lopen – is het belangrijk om te laten
zien dat we ervoor staan en ervoor gaan. Bedenk wat
dat over generaties in zo’n stad teweeg brengt als je
dit niet hard aanpakt.’

Theelepeltje
In 2013 nam de Brabantse Taskforce georganiseerde
criminaliteit, waarin de vijf grootste Brabantse
gemeenten samenwerkten met het ministerie van
4
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Veiligheid en Justitie, 93 miljoen euro aan geld,
auto’s, sieraden en andere spullen in beslag (sinds
kort is het de Taskforce Brabant Zeeland). ‘Op zich is
die ontnemingsaanpak een heel effectieve strategie
om de georganiseerde misdaad de kop in te drukken.
Maar om dat “afpakken” duurzaam en echt betekenisvol te maken, moeten we ervoor zorgen dat we
veel meer in beslag kunnen nemen’, vindt Noordanus. De drugswereld mag van een dergelijke inbeslagname dan wellicht meer in de war raken dan van
korte gevangenisstraffen, taakstraffen en boetes,
maar hij ziet de ruim 90 miljoen als ‘een beginnetje’
en ‘zeker niet substantieel’. ‘Wij, de burgemeesters
in Nederland die de georganiseerde criminaliteit
proberen terug te dringen, zijn met een theelepeltje
de zee aan het leegscheppen. Om die ondermijningsen ontnemingsaanpak echt effectief te laten worden
en de verwevenheid tussen boven- en onderwereld
echt bloot te leggen, moet de researchcapaciteit bij
gemeenten en politie serieus worden versterkt. Dat
kost duiten. Mijn voorstel aan minister Dijsselbloem
is dan ook om het mogelijk te maken dat een deel
van het geld dat jaarlijks wordt “afgepakt” te investeren in die “afpakteams”. Ook zou er een landelijke
business case op moeten komen, zodat je in alle
regio’s in het land de turbo erop kunt zetten. Als we
het niet doen, komt het geld niet binnen. En blijft de
georganiseerde criminaliteit voor veel jongeren een
aantrekkelijke manier om aan geld te komen. Met alle
maatschappelijk ontwrichtende gevolgen van dien.
Dat lijkt mij zeer onverstandig.’
Het aardige van dat integraal werken met die Taskforce Brabant Zeeland, zegt hij, is dat de verbanden
tussen onderwereld en bovenwereld meer zichtbaar
worden. ‘Als je informatie op elkaar legt kom je nog
eens ergens achter, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk wordt om de faciliteerders van criminele organisaties aan te pakken en ervoor te zorgen dat er in
verschillende branches, die zowel de onder- als
bovenwereld als klant hebben, meer awareness
ontstaat over wie wel en niet deugen. En dat leidt
weer tot een groter zelfreinigend vermogen, want dan

turbo op zetten’
gaan ondernemers ook zeggen: “Wij willen geen
branchegenoten die zich met criminelen inlaten”. In
Tilburg hebben we onder andere afspraken gemaakt
met de makelaars over het fenomeen hennepmakelaars, makelaars die ervoor zorgden dat er in kantoorpanden en woningen hennepplantages worden neergezet in plaats van de gedroomde huurder. Een paar
makelaars zijn ook gedwongen om een tijdje te gaan
logeren in een penitentiaire inrichting.’

Kweeklampen
Graag zou hij zien dat de Taskforce Brabant Zeeland
ook met andere (potentiële) faciliteerders van criminelen afspraken gaat maken. ‘Bijvoorbeeld als het
gaat om de aanschaf van producten die in de hennepindustrie gebruikt worden. Het gemak waarmee
Philips jarenlang kweeklampen heeft geleverd aan
mensen waarvan het duidelijk was dat ze die gebruikten voor het kweken van hennep, heeft mij bijvoorbeeld zeer verbaasd.’ Een ander interessant product
om op te focussen, zegt hij, zijn vaten die worden
gebruikt in drugslaboratoria. Er zijn niet veel bedrijven die die vaten leveren. En dan is er natuurlijk de
vraag waar de witwasserijen zitten? In abstracto
gebeurt dat in branches die in hun bedrijfsvoering
lastig zijn te controleren, zoals sportscholen, leasemaatschappijen en horecazaken. Dat soort dingen
moeten we in beeld brengen en kijken hoe die criminele structuren in elkaar zitten. Zo kom je uiteindelijk
toch een beetje tot het scheiden van de bokken en
de schapen. Er is nog een wereld te winnen.’
Een van de belangrijke hulpmiddelen daarbij, is
volgens de Tilburgse burgemeester, onmiskenbaar
techniek. ‘Ik zie talloze mogelijkheden om researchen analysetools te maken die het handiger maken om
patronen te herkennen als het gaat om wie wat koopt
en wanneer dat met criminaliteit verbonden is.’ De
mazzel van Noordanus is dat hij met zijn neus vooraan staat als het gaat om technische ontwikkelingen.
Samen met onder andere de gemeente Eindhoven,
Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven richtte Tilburg in 2012 het Dutch Institute voor
Safety and Security (DITTS) op. Samen met het
bedrijfsleven ontwikkelt DITTS innovatieve aanpakken en technische hulpmiddelen op het terrein van
veiligheid. Zaken waar DITTS zich momenteel mee
bezighoudt zijn de ontwikkeling van “intelligente
sensoren” die grote industrieterreinen zoals bij Moerdijk veiliger maken en big data. Noordanus: ‘Wij

Peter Noordanus, burgemeester van Tilburg: ‘Ik geloof dat je inderdaad kan voorkomen dat kinderen later crimineel worden.’

doen in Tilburg vrij uitbundig aan cameratoezicht,
maar die camera’s kunnen niet allemaal tegelijkertijd
worden uitgelezen. Een ontwikkeling op het gebied
van big data wordt dat camera’s bepaalde afwijkende
gedragspatronen in het straatbeeld herkennen en dat
dat beeld vervolgens wordt gepresenteerd aan de
mensen die de beelden uitlezen. Erg handig.’

‘Het gaat erom dat je het met elkaar doet
en tevens met een zekere volharding.’
Partytent
De smalle opvatting dat een burgemeester zich vooral
op de openbare orde richt en de veiligheid vooral aan
de politie en het OM overlaat, is niet die van Noordanus. ‘Ik voel mij volledig verantwoordelijk voor en
burgemeestersblad 73 2014
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Jaarlijks wordt er in Tilburg voor zo’n 800 miljoen euro aan hennep geteeld en verhandeld. Naar schatting
werken er in deze stad 2500 mensen in deze branche. Daarmee is de hennepindustrie de grootste werkgever in
Tilburg.

betrokken bij alles wat er op het gebied van criminaliteit en de bestrijding daarvan in de stad gebeurt. Aan
het eind van de dag gaat het immers om de sociale
cohesie in de stad. Het helpt enorm dat we dat als

‘De oriëntatie door de nationale politie op
de burger kan onmiskenbaar nog stukken
beter.’
6
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gemeente integraal met andere partners kunnen
doen. Zowel binnen Brabant als in de eigen stad met
de Taskforce Tilburg Veilig.’ Gepassioneerd praat hij
over de samenwerking met politie en corporaties om
buurten veiliger te maken. ‘Het gaat erom dat je het
met elkaar doet en tevens met een zekere volharding.
Je moet elkaar het succes gunnen en vooral ook
ervoor zorgen dat iedereen gemotiveerd blijft om
samen te werken.’
In essentie is het veiliger maken van buurten niet
bijzonder ingewikkeld, vindt hij. ‘Het is geen hogere
wiskunde, je moet vooral heel praktisch te werk gaan.

‘Een wijk veilig maken, begint ermee dat je als
gemeente, politie en corporaties samen door de wijk
gaat wandelen om te zien wat er beter kan. Als dat
dan het aanbrengen van verlichting is, dan moeten de
mensen van openbare ruimte niet te beroerd zijn om
snel ergens een lantarenpaal neer te zetten. En als er
ergens is ingebroken, zetten we een partytent in de
straat waar bewoners informatie kunnen krijgen over
hoe ze hun woning veiliger kunnen maken. Daarmee
proberen we te voorkomen dat de dieven in dezelfde
buurt weer toeslaan, wat een reëel risico is.’
Buurtpreventieteams werken ook heel goed, vervolgt
Noordanus. ‘We werven daar heel actief op onder
bewoners. Met succes. Het versterkt het veiligheidsgevoel en je krijgt meer informatie omdat er mensen zijn
die opletten. Als je daar de samenwerking met Burgernet en Meld Misdaad Anoniem (sinds kort NL Confidential) bij optelt, krijgen we veel informatie van
burgers over situaties die ze niet vertrouwen. Daardoor kom je in een betere informatiepositie, wat leidt
tot betere analyses zodat je nog beter kunt bepalen
wat de hot times, hot spots en hot shots zijn en je heel
secuur en buurtgericht meer aan preventie kunt doen.’

Skaeve Huse
Bijzondere aandacht zegt Noordanus te hebben voor
het hardnekkige probleem van jong volwassen criminelen die blijven recidiveren. ‘Daar ligt een enorm
dilemma dat vraagt om nieuwe zorg- en dwangmaatregelen. We kunnen ze nu eigenlijk alleen maar twee
jaar vastzetten (ISD-maatregel). Ik ben blij dat we ze
twee jaar van de straat kunnen halen hoor, maar met
detentie los je de gedragsproblemen bij het overgrote
deel van die veelplegers niet op.’ Wellicht zouden we
eens moeten onderzoeken of we voor die groep – die
niet terug te brengen is naar de normale samenleving
– een soort van Skaeve Huse-project in de GGZ-sfeer
kunnen ontwikkelen. Met Skaeve Huse, waar mensen
geplaatst worden die in een gewone wijk voor overlast blijven zorgen, hebben we heel goede ervaringen.
De mensen die daar nu wonen – loners, veelplegers –
voelen zich daar senang. Het is een plek waar ze zich
op hun eigen manier kunnen settelen.’
‘Met enige jaloezie’ zegt hij te kijken naar het Preventie Interventie Team (PIT) in Amsterdam. Noordanus:
‘Dat komt bij gezinnen binnen waarvan de kinderen –
op basis van het track record van het gezin – een
grote kans lopen op het criminele pad te geraken. Zij
krijgen dan vroegtijdige begeleiding en gedragsondersteuning. Dat vind ik echt een interessant verhaal.
Ik geloof dat je daarmee inderdaad kan voorkomen
dat kinderen later crimineel worden.’
Dat goed integraal lokaal veiligheidsbeleid geen

Innovatie voor een veiliger Brabant
Hoe krijgen we meer en beter zicht op de risico’s die gevaarlijke stoffen op industrieterreinen met zich meebrengen; liefst in real time?
Hoe maken we het beheer en de registratie van informatie door
gemeenten, in het bijzonder de Basis Registratie Personen veiliger
en beter bestand tegen vergissingen en misbruik? Welke pro-actieve
instrumenten zijn er te ontwikkelen in de strijd tegen criminaliteit,
bijvoorbeeld dor middel van sensing, monitoring, data mining en big
data?
Deze drie actuele vraagstukken werden op 22 mei voorgelegd aan
circa honderd vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen
en overheden tijdens de startbijeenkomst van het tweede Veiligheidsatelier van het Dutch Institute for Technology, Safety and Security (DITSS) op de High Tech Campus in Eindhoven. In drie werkgroepen ging men uiteen om hierover van gedachten te wisselen. De
komende maanden sleutelen deze drie werkgroepen gezamenlijk
verder aan hun ideeën. In de Social Innovation Week die plaatsvindt
van 15 tot en met 19 september in Tilburg worden de winnaars
bekendgemaakt. Die ideeën krijgen de kans hun effectiviteit te bewijzen in zogeheten fieldlabs in Noord-Brabant. Blijven ze overeind dan
worden de bedenkers door DITSS geholpen om hun idee op de markt
te brengen.
DITSS is een initiatief van onder andere de gemeenten Eindhoven en
Tilburg. Alle informatie over DITSS en over de Veiligheidsateliers is te
vinden op www.ditss.nl

hogere wiskunde is, betekent echter niet dat het altijd
op rolletjes loopt, erkent Noordanus. ‘Zo kan de
oriëntatie op de burger door de nationale politie
onmiskenbaar nog stukken beter. Maar dat vraagt
toch wel enige heroriëntatie van de afdeling intake en
service van het politieapparaat. Het mooiste understatement in tijden, haha.’ En dat de medewerking
van de corporaties aan het veiliger maken van de stad
volgens hem ook wel wat externe druk kan gebruiken,
blijkt uit zijn pleidooi om ook eens op landelijk
niveau wat integraler met veiligheidsbeleid aan de
slag te gaan. Noordanus: ‘Het is de hoogste tijd dat
de minister van Veiligheid zich net als burgemeesters
ook een meer integrale veiligheidsrol aanmeet. Dan
zou hij bijvoorbeeld met de minister van Wonen, met
wie hij bovendien op hetzelfde gangetje in het fonkelnieuwe departement aan de Turfmarkt zit, kunnen
afspreken een wat activerender en verplichtender
tempomakende interventie richting corporaties te
doen. We hebben het vaak over wat we van corporaties verwachten. Ik denk dat Opstelten en Blok eens
een goed gesprek moeten hebben over een activerend programma om huurwoningen veiliger te
maken.’ <
Peter van Noppen
burgemeestersblad 73 2014
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“Reflectie is een wezenlijk onderdeel van het burgemeestersvak”

De binnen- en buitenspiegels
“Als je als burgemeester niet oplet, denk je dat je het middelpunt bent in je eigen stad, wat dan ook
nog een wereldstad is”, aldus een burgemeester over het belang van goede reflectie. Een ander zei:
“Je moet zorgen dat je genoeg binnen- en buitenspiegels hebt. En buitenspiegels zijn dan ook echt
buitenspiegels, buiten het (burgemeesters)wereldje.” Het ambt van burgemeester komt steeds meer
onder druk te staan, blijkt uit verschillende onderzoeken. Het hebben van verschillende en meerdere
ontwikkelingsrelaties kan bijdragen aan het (beter) functioneren in een onder druk staande omgeving. In opdracht van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters deed Marten ten Kleij voor de
Universiteit Twente onderzoek naar de bronnen van feedback van de Nederlandse burgemeesters, en
naar welke (potentiële) ontwikkelingsrelaties ze wel en niet gebruiken. Voor het onderzoek interviewde
hij twaalf burgemeesters die willekeurig gekozen zijn aan de hand van een aantal criteria, zodat het een
representatieve afspiegeling is van het gehele Nederlandse burgemeesterscorps.

U

it het onderzoek komt naar voren dat de
Nederlandse burgemeesters gebruik maken
van een breed spectrum van verschillende
bronnen van feedback. Van de gemeentesecretaris,
tot collega-burgemeesters, van mentoren tot coaches,
en van consultants tot familieleden. Maar kijkende
naar individuele burgemeesters, blijkt dat hij of zij
(meestal) slechts gebruik maakt van enkele van die
bronnen. Burgemeesters kunnen hun reflectie beter
organiseren door daar bewuster mee bezig te zijn.
Want zoals een burgemeester omschreef: “Reflectie
is een wezenlijk onderdeel van het burgemeestersvak.” De Nederlandse burgemeester heeft nu met
name bronnen van feedback in de directe kring. Dat
zijn de binnenspiegels, vanuit de organisatie of
vanuit de bestuurlijke wereld. De burgemeesters
zouden daar een betere afweging in kunnen maken
en een omgeving van reflectie gestructureerd kunnen
opzetten, daarbij gebruik makende van zowel binnenals buitenspiegels. De buitenspiegels kunnen
bijvoorbeeld professionele coaches of leidinggevenden uit andere beroepsgroepen zijn.

Onbenutte spiegels
Professionele coaches of leidinggevenden uit andere
beroepsgroepen zijn bronnen die nu nog niet veel
worden gebruikt door burgemeesters. Maar waar een
burgemeester gebruikt maakt van een buitenspiegel,
zijn er louter positieve ervaringen. Zo maken de burgemeesters die een coach in hun eerste jaar kregen
toegewezen nog steeds gebruik van een coach. En zij
zien voordelen op meerdere gebieden. Een burgemeester geeft ook aan: “Iedereen moet in deze functie
8
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een coach hebben. Als je dat preventief goed inricht
kun je voorkomen dat een aantal problemen ontstaat,
maar niet alle hoor. En als er een probleem ontstaat
zal er ook sneller tot oplossingen gekomen worden.”
Een coach heeft dus niet alleen nut als er problemen
zijn, maar zeker ook een preventieve werking. Een
beeld dat vaak ondergeschoven is. Een coach is ook
geen teken van zwakte volgens de burgemeesters: “Ik
heb altijd gezegd dat ik het wiel niet uitgevonden heb,
en dat ik dat alleen maar kan met anderen.”
Andere gebruikte buitenspiegels komen uit andere
beroepsgroepen. Zo hebben enkele burgemeesters
nog contacten in hun oude werkveld, waarmee ze
sparren omtrent hun functioneren. Daarnaast maken
enkelen gebruik van cursussen of intervisiegroepen
met vergelijkbare leidinggevenden uit (semi-)publieke sectoren. Ook daar zijn positieve ervaringen
omdat het ervoor zorgt dat “je op een andere manier
naar de situatie gaat kijken, als je bijvoorbeeld heel
erg intern gericht bent of heel erg in het circuit van de
(lokale) politiek zit.” De buitenspiegels moeten een
tunnelvisie zien te voorkomen, en ervoor zorgen dat
de burgemeester een breed beeld heeft over zijn
eigen (mogelijke) functioneren.

Stabiel thuisfront
Vrienden en familie zitten op de grens tussen binnenen buitenspiegels. Zij komen vaak van buiten de
bestuurlijke wereld, maar kennen de burgemeester
wel persoonlijk goed. Vanuit die combinatie kunnen
zij zorgen voor een goede ontwikkelingsrelatie. Ze
kunnen als eyeopener dienen, met de persoonlijke
feedback. Enkele burgemeesters blijken maar gebruik

van de burgemeester
te maken van vrienden of familie als bron van feedback. Een burgemeester zal er goed aan doen om ook
in zijn vriendengroep te kijken waar kennis en reflectie te halen is. De partner blijkt wel een veelgebruikte
bron van feedback te zijn. Al is dat vaak ‘alleen maar’
als praatpaal en stabiel thuisfront, in enkele gevallen
is de levenspartner de belangrijkste adviseur van de
burgemeester.
Het gebruik van buitenspiegels blijft (ver) achter bij
het gebruik van binnenspiegels, de bronnen van
feedback in de organisatie of bestuurlijke wereld. Zo
is de meest gebruikte bron van feedback de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris heeft in het
gemeentehuis een vergelijkbare positie als de burgemeester en kent daardoor (vrijwel) dezelfde belangen
als de burgemeester. Daarnaast is “een goed functionerende tandem van burgemeester en gemeentesecretaris van wezenlijk belang voor een goed functionerende gemeente”, aldus een burgemeester. Maar
een gemeentesecretaris zoek je als burgemeester niet
zelf uit, je hebt te maken met een ‘gegeven’ relatie.
Dat kan het lastiger maken om open en eerlijk te
reflecteren naar elkaar.

functioneren van de burgemeester, en is dus zeker
aan te raden. Maar die zal dan idealiter wel buiten de
regio gezocht moeten worden. Daarbij zouden de
CdK’s en hun kabinetten een samenwerkende rol
kunnen spelen door een mentor te vinden voor de
(beginnende) burgemeester.
Verder zijn in de organisatie de wethouders een
belangrijke bron van feedback. Bij hen speelt echter
het gevaar van eventuele andere belangen, doordat
de wethouders er zitten vanuit politieke motieven.
Maar vanuit het collegiaal bestuur is het wel van
belang dat er open en eerlijk naar elkaar gereflecteerd wordt, ook vanuit het oogpunt van ‘Juvenalis’:
“Wie bewaakt de bewakers?”. Goed reflecteren is dus
voor een goed collegiaal bestuur van belang, maar de
burgemeester moet zich bewust zijn van de (eventuele) politieke belangen.

Conflicterende belangen
Collega-burgemeesters zijn een belangrijke bron van
feedback. En burgemeesters zullen er goed aan doen
daar gebruik van te blijven maken. Maar men moet
zich daarbij wel bewust zijn van eventuele belangen
die kunnen spelen. Een deel van de burgemeesters
geeft daarom aan niet in de eigen regio te reflecteren,
omdat de belangen een rol kunnen spelen. Daarom is
het raadzaam voor burgemeesters om dat contact met
burgemeesters uit de overige delen van het land te
hebben. De collega’s buiten de regio kennen het
ambt van burgemeester met alle krachtenvelden ook
en hebben niet het eventuele probleem van eventuele
conflicterende belangen. Volgens een burgemeester
moeten burgemeesters in de regio wennen aan het
eerlijk en onafhankelijk reflecteren naar elkaar: “De
burgemeesters in de regio zijn een potentiële ontwikkelingsbron, maar die wordt nu niet aangeboord
omdat we dat niet gewend zijn”. Het hebben van een
of twee bronnen in de regio is ook van belang, omdat
die van dichtbij het functioneren van de burgemeester meemaken, en ook beter zicht hebben op de eventuele gevolgen van handelen.
Het hebben van een ervaren burgemeester als mentor
bij het begin van het ambt draagt positief bij aan het

Volgens Marten ten Kleij blijft het gebruik van buitenspiegels achter bij
het gebruik van binnenspiegels: ‘Maar waar een burgemeester gebruikt
maakt van een buitenspiegel, zijn er louter positieve ervaringen.’

Hiërarchie
Een enkele burgemeester maakt gebruik van een
ambtenaar in de organisatie als vertrouwenspersoon.
Maar vaak is het door de bedachte hiërarchische
verhoudingen moeilijk om eerlijke feedback te verkrijgen. Toch is het raadzaam voor een burgemeester om
voelsprieten in de organisatie te hebben, omdat: “de
burgemeester nog wel eens de neiging heeft om de
impact van wat de burgemeester doet of zegt te
onderschatten.”
De burgemeester blijkt zeer zelden feedback vanuit de
gemeenteraad te krijgen, terwijl dat toch het hoogste
(democratische) orgaan in de gemeente is, en uiteindelijk heeft de raad de belangrijke stem in een evenburgemeestersblad 73 2014
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tuele herbenoeming. Wanneer de burgemeester toch
feedback krijgt vanuit de raad, bijvoorbeeld met een
functioneringsgesprek, is die vaak (politiek) gekleurd.
Daardoor is die feedback wat minder zinvol. De griffier
wordt nu in enkele gevallen als sparringpartner
gebruikt, terwijl een griffier een veel grotere rol zou
kunnen spelen. De griffier kan namelijk de signalen
vanuit de raad opvangen en filteren van eventuele
partijpolitiek. Die inzichten kan de burgemeester dan
weer gebruiken voor de reflectie op zijn functioneren.
Burgemeesters zouden er dus goed aan doen een
omgeving van bronnen van feedback om zich heen te
creëren. Dat vraagt ook om een goede afweging
tussen de voordelen en nadelen van bepaalde personen en functies. Nu maken burgemeesters vaak nog
gebruik van interne bronnen van feedback. Het is
raadzaam om juist te kijken buiten die groep.

Functioneringsgesprek
Het functioneringsgesprek heeft nu weinig waarde voor
de burgemeesters. Enkele burgemeesters doen het
zelfs af met termen als: “onzin, gestoord, klets, liever
kwijt dan rijk.” Daarnaast kwam bij een burgemeester
slechts een deel van de fractievoorzitters opdagen,
omdat “het goed gaat.” Bij een andere burgemeester
was de enige feedback vanuit de raad tijdens zijn
eerste functioneringsgesprek: “We horen goede dingen
op straat, dus het gaat goed.” Voorts heeft een deel
van de burgemeesters moeite met het functionerings-

‘Een gestructureerde 360-gradenfeedback
kan een beter en duidelijker beeld schetsen van het functioneren.’
gesprek, omdat het raad geen eenheid is. Er zitten veel
partijen met veel verschillende belangen en verwachtingen van de burgemeester. Daardoor is de feedback
ook minder waardevol, omdat de verwachtingen en de
besproken punten verschillen tijdens de functioneringsgesprekken. Het reguliere functioneringsgesprek
zou zinvoller worden wanneer er goed onderbouwde
punten zijn aan de hand waarvan het gesprek kan
plaatsvinden. De raad moet een goed beeld hebben
van het functioneren, iets wat nu niet altijd het geval
is. Een deel van de burgemeesters geeft aan dat op
gebieden van bijvoorbeeld openbare orde en veiligheid, Inbewaringstellingen, uithuisplaatsingen, enz. de
raad geen goed beeld heeft over het functioneren. Een
360-gradenfeedback zou daar verandering in kunnen
brengen. Deze feedback wordt nu ook al aanbevolen
10
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Marten ten Kleij

door het NGB en BZK, maar daar zit geen structuur in.
Wanneer er een gestructureerde 360-gradenfeedback
wordt georganiseerd, kan er een beter en duidelijker
beeld worden geschetst van het functioneren. Door de
verschillende bronnen die gebruikt worden, krijgen de
raad en de burgemeester een veel breder beeld. Het
behoeft dan wel een grondige analyse welke bronnen
gebruikt moeten worden voor de 360-gradenfeedback.
Daarnaast zou deze methode een goede basis zijn voor
het (formele) functioneringsgesprek met de raad, en
ervoor zorgen dat het functioneringsgesprek meer
inhoudelijk gaat over het functioneren van de burgemeester. NGB en de CdK’s zouden hier een voortrekkersrol in kunnen spelen door een gestandaardiseerde
360-gradenfeedback op te zetten, die dan vervolgens
door de raad uitgevoerd kan worden.
Daarop aansluitend zouden de CdK’s en het NGB er
verstandig aan doen om meer gezamenlijk op te trekken omtrent de begeleiding van de burgemeesters.
Beide hebben grote netwerken en kunnen belangrijk
zijn bij de begeleiding van burgemeesters. Nu blijkt
vaak dat burgemeesters niet weten waar ze moeten
zoeken voor de juiste mensen, met de juiste kennis
en ervaringen. Het NGB en de CdK’s hebben een beter
beeld daarop. Zij zouden een database kunnen
aanleggen met verschillende mogelijkheden van
externe bronnen van feedback. Op die manier kunnen
burgemeesters makkelijker aan de door hun gewenste personen gekoppeld worden, en eventuele ervaringen en kennis worden gedeeld. Ten slotte kunnen de
CdK’s en het NGB ook een verbeterde rol spelen
omtrent het functioneringsgesprek. <
Marten ten Kleij Msc

Pardon?

Bent u tegen het boren naar schaliegas? En voor
het vrijgeven van wietteelt? Of voor een ruimer
Kinderpardon? Teken dan deze petitie!
Bijna wekelijks wordt wel gevraagd om een petitie te tekenen of ergens adhesie aan te betuigen.
Sommige collega’s zetten graag hun handtekening terwijl anderen weer heel terughoudend
zijn. Die laatste categorie heeft vaak wat uit te
leggen. Aan de raad bijvoorbeeld. Waarom
tekent u eigenlijk niet terwijl anderen dat wel
doen. Of aan de krant. De burgemeester van de
buurgemeente heeft wel getekend dus mogen wij
optekenen dat u tegen een ruimer Kinderpardon
bent? Verwarring alom en wat kun je nu het beste
doen? Dat moet iedere burgemeester natuurlijk
zelf bepalen.
Ik ben van de terughoudende lijn. Er zijn ontzettend veel doelen die ik als privépersoon een
warm hart toedraag en die ik graag in woord en
daad steun. En als privépersoon ben ik het lang
niet altijd eens met het kabinetsbeleid.
Maar als burgemeester bewaak ik mijn onafhankelijkheid en politieke neutraliteit. Daarom moet
er wat mij betreft een duidelijke aanleiding zijn
om een petitie te tekenen. Een aanleiding op een
terrein waar ik over ga, of over iets wat breed in
de lokale gemeenschap leeft.
De burgemeesters die een petitie opstelden over
een eerlijker toepassing van het Kinderpardon
vroegen aandacht voor de onrust en verontwaardiging in hun gemeenten omdat bepaalde kinderen weg zouden moeten, terwijl anderen die
onder een ander regime vielen konden blijven.
Dat werd als oneerlijk ervaren. Zij spraken dus
als burgervaders en burgermoeders en verwoordden de gevoelens in hun lokale gemeenschap.
Alle aanleiding dus voor een petitie.
Maar als dergelijke kinderen niet in je gemeente
wonen en er dus ook geen maatschappelijke

verontwaardiging is, ligt tekenen wat mij betreft
anders. Wel tekenen is dan een statement over
de manier waarop de staatssecretaris een regeling uitvoert. Het ligt niet op de weg van de
burgemeester, maar op die van de Tweede Kamer
om de regering daarop te bevragen en aan te
spreken.
En als er een politiek statement gemaakt moet
worden, waarom zou de burgemeester dat
moeten doen? De raad kan ook zelf het initiatief
nemen om zich uit te spreken en een standpunt
kenbaar maken. En we hebben natuurlijk ook de
VNG, die namens het lokaal bestuur gedragen
opvattingen onder de aandacht van de Haagse
politiek kan brengen. Overigens had de VNG de
staatssecretaris en de Tweede Kamer al diverse
malen gewezen op de kwesties in de uitvoering
van het Kinderpardon.
Zo denk ik er over. Zonder ook maar iets af te
doen aan de opvatting van collega’s dat een
politiek statement op z’n tijd juist kleur geeft aan
het ambt.
Bernt Schneiders
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De Nederlandse burgemeester en de staat van het ambt

Majesteitelijk en

Beschrijf in een gezaghebbend rapport hoe burgemeesters heden ten dage hun functie vervullen. Zo
luidde ongeveer de opdracht die de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
van Veiligheid en Justitie gaven aan de Tilburgse School voor Bestuur en Politiek, onderdeel van de
Universiteit van Tilburg. Onlangs verscheen het rapport Majesteitelijk en Magistratelijk met de bevindingen van het onderzoek. Niels Karsten was projectleider van het onderzoeksteam en verdiepte zich het
afgelopen jaar in de wijze waarop de burgemeesters hun taken uitvoeren. Het Burgemeestersblad vroeg
hem wat hem daarbij was opgevallen.

V

oor Niels Karsten was het een ontdekking te
zien hoe het verbindende karakter van de
burgemeestersfunctie vorm krijgt. ‘Natuurlijk
hoor je veel over het “verbindend vermogen” van de
burgemeester en zijn rol als “verbinder”, maar dat
bleven altijd voor mij wat lege en ongrijpbare begrippen. Vooral tijdens de meeloopdagen met burgemeesters merkte ik de betekenis ervan. Wat mij
opviel was dat “verbinden” erg te maken heeft met
de netwerken waarvan een burgemeester zelf deel
uitmaakt. De burgemeester is bij uitstek in de positie
om zogezegd “die en die eens te bellen” en hier en
daar iets te regelen in het belang van de gemeenschap of het gemeentebestuur. Ik vond het waardevol
om te zien hoe het leggen van de lijntjes concreet in
z’n werk gaat’, aldus Karsten. ‘Voor burgemeesters
zal het niet nieuw zijn, maar voor mij als buitenstaander was het dat wel. Dat komt omdat die verbindende
rol veelal achter de schermen plaatsvindt en in de
volle openbaarheid veel lastiger te vervullen is.

‘De burgemeester fungeert als aanspreekpunt, maar lost vaak niet zelf het probleem op.’
Vanuit democratisch perspectief had ik soms aarzelingen bij de voorstellen die burgemeesters deden,
maar ik zag tegelijk ook de functionaliteit ervan.
Bovendien bleek hoe zeer een burgemeester het
verschil kan maken: het is vaak de burgemeester die
ervaringen van buiten inbrengt of de suggestie doet
om de zaak op een andere manier te zien of het eens
op een andere manier te proberen. Het is een soort
onzichtbaar leiderschap in dienst van het maatschappelijk belang en/of het collegebeleid. De burge12
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meester fungeert daarbij als aanspreekpunt, maar
lost vaak niet zelf het probleem op. Hij is eerder het
knooppunt waar de belangen en perspectieven van
anderen samenkomen.’
‘Het verbindend vermogen heeft ook een waarde voor
de burgemeester in zijn rol als waakhond in termen
van kwaliteit van de besluitvorming en procedurele
rechtvaardigheid. Die rol is kenmerkend voor de
burgemeestersfunctie en is afwijkend van die van
andere spelers in lokaal bestuur. Ze is veel breder
dan alleen maar erop letten of formele procedures
goed doorlopen worden. Het gaat ook om de vraag of
de gemeente de burgers serieus neemt en of de inwoners de ruimte krijgen om hun geluid te laten horen.
En is het gemeentebestuur bereid om actief rekenschap af te leggen? Je zou dat kunnen vatten onder
de noemer “moreel leiderschap”, zoals dat soms
gebeurt, maar dat morele is wel politiek en zeker ook
normatief, waarmee de burgemeester het risico loopt
om politiek te worden. Je kunt de morele lijnen alleen
maar uitzetten als je een breed draagvlak in de raad
en het college hebt’, zegt Karsten. ‘Varen op zijn
eigen moreel kompas kan een burgemeester ook
kwetsbaar maken als zijn overtuigingen afwijken van
de opvattingen in de lokale politiek. Het morele
leiderschap van de burgemeester zit daarom veel
meer in de signalerende functie en het benoemen
van problemen en mogelijke oplossingen.’

Aan tafel
Onderdeel van het onderzoek was ook een analyse
van de agenda’s van de burgemeesters. ‘We vonden
het mooi dat burgemeesters zo open waren over hun
agenda en ons een kijkje in hun agenda gaven. Het
was heel interessant te zien met wie de burgemeester
allemaal aan tafel zit. Tweede Kamerleden, politieke
partijen en mensen waarvan je denkt: waarom
ontvangt de burgemeester die nou weer? We consta-

Magistratelijk
teerden ook dat burgemeesters van grotere gemeenten meer contact met maatschappelijke organisaties
hadden en minder in het gemeentelijk bedrijf gezogen worden. Dat bevestigde het beeld dat uit de
enquête kwam. Burgemeesters van kleine gemeenten
moeten erop passen dat ze niet vooral contact
hebben met bestuurlijke partners of met de maatschappelijke “usual suspects”. De agenda-analyse
wees ook uit dat er grote verschillen zijn in de
handelswijzen van burgemeesters: soms zat bij vrijwel elk gesprek een wethouder of de gemeentesecretaris, waarbij niet te achterhalen was wie nu bij wie
aanschuift, terwijl andere burgemeesters veel zelfstandiger opereerden.’

Hybride
De onderzoekers noemen het burgemeestersambt
‘vergaand hybride’. ‘De hybriditeit zit vooral in de
verrassende combinatie van functies die principieel
onverenigbaar lijken: het voorzitterschap van de raad
en van het college bijvoorbeeld. Ook veel burgemeesters zien de spanning tussen die twee rollen, maar
hechten tegelijk waarde aan beide posities. In de
praktijk lukt het ook ze te combineren’, constateert
Karsten. ‘De combinatie van voorzitterschappen is
voor de burgemeesters een belangrijk aspect voor
hun functie en voor de waarde van het ambt in het
lokaal bestuur. Het hybride karakter komt voorts tot
uiting in de combinatie van een onafhankelijke en
apolitieke functie aan de ene kant en de rol van
bestuursorgaan met de vele en vergaande bevoegdheden op gebied van openbare orde en veiligheid
aan de andere kant. De burgemeester wordt in
sommige opzichten een soort alternatief kanaal
naast de rechterlijke macht. In de praktijk zie je dat
de burgemeester die rollen institutioneel en persoonlijk toch weet te combineren, terwijl je – als je het
zuiver beschouwt – botsingen zou verwachten. De
hybriditeit kun je daarnaast nog vanuit andere invalshoeken zien: de onafhankelijke, eigenstandige en
tegelijk sterk afhankelijke en politieke aspecten van
het ambt, de aanstellingswijze – met betrokkenheid
van veel verschillende actoren – en de verschillende
waarden die het ambt vertegenwoordigt.’
Karsten ziet de burgemeestersfunctie opschuiven
naar de magistratuur. ‘De burgemeester krijgt steeds
meer bevoegdheden die echt ingrijpend zijn en die
van de burgemeester bijna een soort bestuursrechter
maken. Dat heeft risico’s voor het ambt, omdat elke

beslissing op dat terrein per definitie controversieel
is, ook als je geen beslissing neemt’, vindt Karsten.
‘Zo’n rol past niet goed bij de onpartijdige positie van
de burgemeester. We moeten daar niet te licht over
denken. Zelfs als een burgemeester het in de praktijk
wel zou kunnen managen om de functies te verenigen, dan is vanuit principieel oogpunt nog steeds de
vraag of je dat wel moet willen. Wat ben je rechtsstatelijk gezien voor figuur aan het creëren, terwijl juist
de burgemeester de rechtsstatelijkheid vertegenwoordigt?’

‘De burgemeester wordt in sommige
opzichten een soort alternatief kanaal
naast de rechterlijke macht.’
Veelheid aan taken
De vele facetten van het ambt vereisen vakmanschap.
‘Het burgemeestersvak is absoluut een professie; je
moet het echt kunnen. Je moet weten hoe het politieke spel gespeeld wordt en je moet je eigen functie
daarin goed voor ogen houden. Het is niet eenvoudig
om buiten eventuele conflicten tussen raad en college of binnen de raad te blijven. De burgemeester
beweegt zich voortdurend tussen politiek en onafhankelijkheid’, stelt Karsten. ‘Het is wonderlijk om te
zien dat soms inherent politieke taken bij de burgemeester worden gelegd in een poging ze te depolitiseren, terwijl je zou verwachten dat je daarmee het
burgemeestersambt politiseert. Maar burgemeesters
weten dat vrij goed op te vangen, zo lijkt het. Het is je
vak om goed te kunnen laveren en dat maakt je niet
per definitie zwakker. De hybriditeit van het ambt is
ook een grote kracht.’
Volgens Karsten kan de veelheid aan taken desalniettemin voor spanningen zorgen. ‘Het kan op een gegeven moment te veel worden voor een individuele
bestuurder, of voor de functie als zodanig, zeker in
een gedualiseerd systeem; dan is de veelzijdigheid
echt een zwakte. We constateren in het rapport ook
een aantal wezenlijke spanningen. Daarom sluiten
we het rapport af met de vraag waar de burgemeester
eigenlijk van is. Scherper uitdrukt: waar dient de
burgemeester toe? Het burgemeestersambt is nu een
historisch gegroeid antwoord op een nooit zo expliburgemeestersblad 73 2014
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ciet gestelde vraag. Het zou daarom goed zijn om
uitdrukkelijk eens de vraag te beantwoorden wat de
politieke en maatschappelijke functie van de burgemeester is. Natuurlijk kan het antwoord daarop zijn,
dat de burgemeester heel verschillende belangen
dient, maar het antwoord op zo’n vraag biedt wel
meer houvast als we nadenken over het ambt van de
toekomst dan de ontwikkeling van het ambt van de
laatste jaren.

Titel van het rapport
Het vinden van een titel voor het onderzoeksrapport
bleek een lastige klus. ‘Dé titel hebben we nooit
gevonden. We hebben wel duizend varianten gewisseld: van “Krachtig en kwetsbaar” tot “Waken en
binden”. Uiteindelijk hebben we voor “Majesteitelijk
en Magistratelijk” gekozen, wetende dat dit ook niet
de ideale titel is. We willen er twee dingen mee
uitdrukken. Het majesteitelijke duidt op de betrokkenheid bij de samenleving, de burgemeester als knooppunt in geval van leed of vreugde en diens symbolische aanwezigheid. Als de burgemeester binnenkomt,
komt de ambtsketen binnen. En je ziet in het burgemeestersambt steeds meer een aantal klassieke
magistratelijke elementen terug, vooral als het gaat
om de openbare orde en veiligheid’, zegt Karsten,
‘maar het knaagt wel. Iemand zou ons nog een keer
aan dé titel moeten helpen. Dat zou een zeurend
stemmetje in mijn achterhoofd wegnemen. Misschien
ligt het ook wel aan het ambt zelf – het laat zich nu
eenmaal niet in een paar woorden omschrijven.’

‘De burgemeester beweegt zich voortdurend tussen politiek en onafhankelijkheid’
Op een aantal punten – zoals de toename van agressie en geweld en de huisvestingsproblematiek – zien
de onderzoekers zorgpunten in de ontwikkelingen
van de burgemeestersfunctie. ‘De diversiteit in het
burgemeesterscorps is er daar één van. Waarom lukt
het nu niet om diversiteit in de beroepsgroep te brengen? Zij-instroom lukt een beetje, maar het percentage vrouwen en allochtonen blijft laag’, constateert
onderzoeker Karsten. ‘Verder is er zorg over de onafhankelijke positie van de burgemeester. Is die nog te
waarborgen? Burgemeesters hechten veel waarde aan
hun positie boven de partijen, maar is er toekomst
voor die onpartijdigheid gegeven de toename van
taken en bevoegdheden? Je ziet dat burgemeesters
naar de minister en de commissaris kijken om hen de
borging te geven, maar dat is eigenlijk een opschaling
14
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van verantwoordelijkheden. Blijkbaar is de onafhankelijkheid niet meer te vinden in het lokaal bestuur
zelf. Maar juist met die onpartijdigheid hangt de zorg
voor de procedurele rechtvaardigheid samen. Mijn
angst is, dat er straks geen plek in het lokaal bestuur
meer is waar je die functie kunt neerleggen.’

Aanstellingswijze
Het onderzoeksteam van de Universiteit van Tilburg is
zich ervan bewust dat het rapport in het licht van
mogelijke discussies over de aanstellingswijze van de
burgemeester beschouwd zal worden. ‘Onze opdracht
was om een gezaghebbende beschrijving van het
ambt te geven, gelet op komende discussies, maar
niet om advies uit te brengen over de toekomst of de
aanstellingswijze. We hebben wel geprobeerd aan te
geven waar die discussies wat ons betreft over zouden
moeten gaan. Als je die heel normatief wilt ingaan en
je vindt dat alle bestuurders in Nederland gekozen
moeten zijn, dan hoeven we geen discussie meer te
voeren. Maar iets meer reflectie op wat bij de burgemeestersfunctie past en op hoe die zich verhoudt tot
die van de andere spelers in het lokaal bestuur, zou
wel passen’, zo stelt Karsten. ‘Ik heb overigens nooit
de vinger kunnen krijgen achter de waarde die burgemeesters toekennen aan de Kroonbenoeming. Burgemeesters zijn in meerderheid voor het behoud van de
Kroonbenoeming, zo blijkt uit ons onderzoek, maar
als je doorvraagt naar wat daar nu de waarde van is,
dan blijft er uiteindelijk vooral een psychologisch
effect over. Volgens mij zou de redeneerlijn een andere moeten zijn: “We hechten aan onze onafhankelijke
positie, en de Kroonbenoeming is een van de instrumenten om die te borgen”. Voor burgemeesters is het
veel meer zaak om hun onafhankelijkheid te waarborgen dan de aanstellingswijze als zodanig te verdedigen. De Kroonbenoeming zou onderdeel kunnen zijn
van het antwoord op de vraag hoe we die onafhankelijkheid het beste kunnen waarborgen.’

Decentralisaties
Een van de ingewikkeldheden voor de komende jaren
is, volgens Karsten, de betekenis van de decentralisaties voor de burgemeester. ‘Daar hebben we nog geen
vat op kunnen krijgen. De integraliteit in de beleidsvorming van de gemeente wordt belangrijker, dus je
zult als burgemeester in dat kader binnen het college,
en misschien ook wel binnen de raad, een rol moeten
vervullen. Tegelijk kan de burgemeestersfunctie zo,
als je er erg veel inhoud aan geeft, verschuiven naar
die van “verbindende wethouder”. Dan wordt je een
gewonere bestuurder zonder de distantie die een
burgemeester nu eigen is. De “bestuurlijk manager

nieuwe stijl’ die weleens bepleit wordt is geen burgemeester meer. Voor mij was een eyeopener in het
onderzoek dat waarnemend burgemeesters echt
andere burgemeesters zijn, die eigenlijk dichter bij de
kern van het burgemeestersambt staan dan hun
kroonbenoemde collega’s. De bestuurlijk manager
drijft daar nog verder van weg. Aan de andere kant
heeft de burgemeester ook een verantwoordelijkheid
in de transities bij het begeleiden van raadsleden. De
decentralisaties zetten naar verwachting ook een
proces van verdere regionalisering in gang, waarbij de
raad meer op afstand komt. Als burgemeester moet je
de raad daarin begeleiden vanuit je zorg voor goed
bestuur en procedurele rechtvaardigheid. En ten slotte zal de burgemeester vanuit zijn morele leiderschapsrol door burgers worden aangesproken op de
wijze waarop de gemeente haar taken in de zorg
vervult. Dat is dan wel een “politiek” aanspreken, dus
daarin ligt een risico besloten voor wat betreft de rol
van onafhankelijk burgervader.‘

NGB en BZK
In het onderzoek kwam Karsten veel erkenning voor
de activiteiten van het genootschap tegen. ‘Het was
leuk om te merken dat de “klasjes” – zoals de burgemeesters die zelf noemen – erg gewaardeerd worden.
Het NGB staat voor verbondenheid en burgemeesters
hebben de mogelijkheden om via informele lijnen
eens een collega te bellen. In zijn afscheidsrede
Deugdelijk bestuur stelt Korsten dat intervisie gevallen burgemeesters geen reddingsvest heeft kunnen
bieden en te kunstmatig is. Dat is naar mijn mening
niet helemaal fair. Het blijkt van grote waarde, evenals het professionaliseringsprogramma’, zegt Karsten,
die wel vindt dat de juridische kennis van burgemeesters een aandachtspunt is.
Karsten is benieuwd naar het vervolg op het rapport:
‘Van diverse kanten is de minister van BZK gevraagd
om met een visie op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie te komen, maar die heeft altijd gewezen op het onderzoek, omdat er nog onvoldoende
kennis beschikbaar was. Burgemeesters kunnen nu
verheugd zijn dat die kennis er met dit rapport nu wel
is, maar zullen zich afvragen “Wat nu?”. Burgemeesters geven aan dat ze behoefte hebben aan visievorming vanuit het ministerie, bijvoorbeeld als het gaat
om de rol van de burgemeester als hoeder van goed
bestuur. Hopelijk biedt het rapport daarvoor aanknopingspunten.’
Niels Karsten zelf heeft nog geen genoeg van de
burgemeester als onderzoeksterrein. ‘Het onderzoek
heeft me juist getriggerd om verder te gaan. Ik ben
nog meer geïnteresseerd geraakt in de rol van bewaker van kwaliteit van de besluitvorming en van de

Niels Karsten, projectleider van het onderzoeksteam van de Universiteit van
Tilburg dat het afgelopen jaar onderzoek deed naar “De staat van het ambt”.

integriteit. Ik wil onderzoeken hoe die rol in verschillende landen institutioneel wordt ingevuld. Er zijn
heel verschillende modellen in omloop, met bijvoorbeeld speciaal aangewezen rijksambtenaren op
lokaal niveau of integrity officers. Die modellen zou ik
graag afzetten tegen de rol van de Nederlandse
burgemeester. Zo zouden we de vraag beter kunnen
beantwoorden aan welke voorwaarden een systeem
moet voldoen om die rol echt inhoud te geven’, zegt
Karsten. ‘En ik zou de rollen en taakvervullingen van
de commissarissen van de Koning en die van de
burgemeesters wel eens willen vergelijken. Daarbij
speelt voor mij ook de vraag wat modern gezag is, al
is die vraag breder. Gezag wordt tegenwoordig vooral
negatief geduid – als iets wat je kwijtraakt. De deelnemende burgemeesters aan één van onze rondetafelgesprekken stelden bijvoorbeeld dat er nauwelijks
mogelijkheden zijn voor burgemeesters om gezag op
te bouwen, maar wel veel kansen om het te verliezen,
misschien uitgezonderd van crisissituaties. Ik zou op
zoek willen gaan naar een positieve invulling van het
moderne gezagsbegrip: waar ontlenen bestuurders
hun gezag aan? Hoe bouw je gezag op? Dat lijken me
interessante vragen voor burgemeesters, maar ook
voor andere publieke functionarissen.‘ <
Ruud van Bennekom/NGB
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Gemeentelijk Informatieveiligheid

De ketting is zo sterk als de
De afgelopen maanden heeft de Taskforce BID een serie regionale Learn & Share bijeenkomsten
Informatieveiligheid georganiseerd. Speciaal voor burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen. De bijeenkomsten zijn georganiseerd in nauwe samenwerking met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG), de provinciale afdelingen van de VNG, het Nederlands Genootschap van
Burgemeesters (NGB), de Wethoudersvereniging en de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS).
Onder de titel “De gemeentelijke ketting is zo sterk als de zwakste schakel” zijn burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen met elkaar in gesprek gegaan over informatieveiligheid. Frans Backhuijs,
burgemeester van de gemeente Nieuwegein en Aat de Jonge, burgemeester van de gemeente Dronten
hebben beiden een inhoudelijke bijdrage geleverd aan een van deze bijeenkomsten. Met hen blikken we
terug op de belangrijkste onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan de orde zijn gekomen.

‘D

e explosieve toename van de hoeveelheid informatie kan tot geen andere
conclusie leiden, dan dat ook de beveiliging ervan moet worden aangescherpt’, meent Frans
Backhuijs. Dat het thema leeft onder gemeenten is
volgens Backhuijs eigenlijk vanzelfsprekend.
‘Gemeenten beschikken immers over een grote
hoeveelheid vaak privacy-gevoelige informatie van
mensen. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat
informatie die met gemeenten wordt uitgewisseld
vertrouwelijk is én blijft. Daar moet je als gemeente
dus ook alle aandacht en zorg aan geven. Het is in

‘Ik pleit voor een specifieke passage over
informatieveiligheid in de collegeprogramma’s.’
mijn ogen een noodzakelijke voorwaarde om voor je
burgers betrouwbaar te zijn en daar maak ik mij voor
de gemeente Nieuwegein graag hard voor.’ Ook in
Dronten is informatieveiligheid een belangrijk
thema, De Jonge is eveneens overtuigd van het
belang van informatieveiligheid en sluit zich aan bij
de uitspraken van Backhuijs. ‘Naast het college en
de medewerkers in de organisatie, vind ik het
bovendien ook belangrijk om de raadsleden te informeren over het belang van informatieveiligheid. Ik
pleit dan ook voor een specifieke passage over
informatieveiligheid in de collegeprogramma’s’,
vertelt De Jonge.
16
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Resolutie Informatieveiligheid
Een van de onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan bod is gekomen is de Resolutie ”Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele
gemeente”. Deze Resolutie, opgesteld door de VNG in
samenwerking met gemeenten, de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en de Taskforce
BID, is met een overgrote meerderheid aangenomen
tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering
(BALV) van de VNG. De Resolutie houdt in dat elke
gemeente het informatieveiligheidsbeleid vaststelt
aan de hand van de Baseline Informatiebeveiliging
Nederlandse Gemeenten (BIG), die is opgesteld door
de IBD. Tevens zullen gemeenten informatieveiligheid
zowel bestuurlijk als ambtelijk borgen en maken ze de
invulling op informatieveiligheid transparant voor
burgers, bedrijven en ketenpartners. De Jonge is blij
met deze stap: ‘Hiermee hebben alle gemeenten in
Nederland aangegeven dat informatieveiligheid hoog
op de bestuurlijke agenda staat. Binnen de gemeente
Dronten zijn we gelukkig al een eind op de goede weg
met de afspraken die gemaakt worden in de Resolutie.’ Ook Backhuijs benadrukt het belang van de Resolutie. ‘Vooral de uitspraak dat in alle gemeenten de
komende collegeperiode een bestuurder moet worden
aangewezen die verantwoordelijk is voor informatieveiligheid, is een hele belangrijke en juich ik alleen
maar toe’, vervolgt Backhuijs. Zowel De Jonge als
Backhuijs zijn het er over eens dat informatieveiligheid niet alleen in de bedrijfsvoering, maar ook op
politiek-bestuurlijk niveau alle aandacht dient te krijgen. Backhuijs: ‘Het hoort thuis in de portefeuille van
de burgemeester of een wethouder, zodat het ook op

zwakste schakel
de politieke agenda en in het collegeakkoord wordt
opgenomen.’ De Jonge heeft in de afgelopen jaren de
portefeuille informatieveiligheid zelf onder zijn hoede
gehad: ‘Dat er bestuurlijke aandacht voor moet zijn,
staat buiten kijf. Het is nu aan het nieuwe college om
hiervoor weer iemand aan te wijzen’.

Zwakste schakel
Tijdens alle bijeenkomsten ontstond een discussie
over tot hoe ver je gaat met het beveiligen van de
systemen. Zowel Backhuijs als De Jonge zijn het er
over eens dat 100 procent informatieveiligheid niet
bestaat. ‘Er zal altijd wel ergens iets mis gaan’, is de
mening van Backhuijs. ‘Door in ieder geval de
eenvoudige dingen goed te doen, kun je al een heel
eind komen. Er zullen altijd mensen zijn die kwaadwillend zijn en misbruik van de situatie willen maken.
Het is aan ons als gemeenten om de kans dat zij
daarin slagen zo klein mogelijk te maken. Kortom de
afweging te maken welke risico’s je accepteert en
welke niet. Zo kun je met een risicoanalyse de kritische processen zichtbaar maken en vervolgens bepalen welke maatregelen uit de BIG prioriteit hebben
voor de gemeentelijke organisatie en waar eventueel
aanvullende maatregelen nodig zijn.’ De Jonge vult
daarop aan: ‘Het is inderdaad belangrijk de risico’s te
leren beheersen en de samenleving niet te beloven

Frans Backhuijs, burgemeester van Nieuwegein

dat het dataverkeer risicovrij is. Dat kan gewoonweg
niet omdat de techniek zich razendsnel ontwikkelt.
Daarnaast is het van belang dat we ons realiseren dat
het bij informatieveiligheid niet alleen gaat om techniek, maar vooral ook om het gedrag van iedereen
die met informatie van doen heeft. In veel gevallen
blijkt de menselijke factor toch de zwakste schakel te
zijn. Verkeerd omgaan met inlognamen en wacht-

‘Informatieveiligheid hoort thuis in de
portefeuille van de burgemeester of een
wethouder.’
woorden, onbedoeld verspreiden van gevoelige informatie via privémail of USB-sticks, printen van gevoelige documenten op onbeheerde printers. Het zijn
allemaal voorbeelden uit de dagelijkse praktijk die
duiden op het belang van voldoende bewustzijn bij
het werken met gevoelige informatie.’

Aansluiten bij de IBD
Om informatieveiligheid met succes op het netvlies
te houden is tijdens de bijeenkomsten ook aandacht

Aat de Jonge, burgemeester van Dronten
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Samen bouwen aan informatieveiligheid
De Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID) is op 13 februari 2013 door minister Plasterk (BZK) voor
een periode van twee jaar in het leven geroepen. Het doel van de
Taskforce BID is om het onderwerp informatieveiligheid hoog op de
agenda te krijgen bij bestuurders en topmanagement van alle overheidslagen. Zowel qua bewustwording als sturing. Dit vanuit het
perspectief van Verplichtende Zelfregulering per overheidslaag. Dat
doet de Taskforce uiteraard niet alleen. Dat doet zij door voort te
bouwen op de huidige initiatieven en vanuit een intensieve samenwerking met onder andere de VNG, de IBD, de Vereniging van
Gemeentesecretarissen (VGS), de Nederlandse Vereniging voor
Burgerzaken (NVVB) en de Vereniging Directeuren Publieksdiensten
(VDP).
Meer informatie vindt u op: www.taskforcebid.nl, www.vng.nl/informatieveiligheid en www.IBDgemeenten.nl.

Bestuur & Informatieveiligheid Dienstverlening

besteed aan het belang van “officieel” aansluiten bij
de IBD. Hierdoor kan de IBD ook gemeentespecifieke
ondersteuning geven in geval van incidenten op informatiebeveiligingsvlak. De IBD is een gezamenlijk
initiatief van de VNG en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en actief sinds 1 januari
2013. De IBD is er voor alle gemeenten en richt zich
op bewustwording en concrete ondersteuning om
gemeenten te helpen hun informatiebeveiliging naar
een hoger plan te tillen. Burgemeester Aat de Jonge
van Dronten is heel blij met de oprichting van de IBD.
‘De IBD zorgt voor het bevorderen van het bewustzijn

‘We moeten de risico’s leren beheersen en
de samenleving niet beloven dat het dataverkeer risicovrij is.’
bij gemeenten. De IBD coördineert alles op informatiebeveiligingsvlak en zorgt voor standaardisatie,
zodat gemeenten niet telkens opnieuw het wiel
hoeven uit te vinden. De IBD biedt gemeenten ondersteuning bij beveiliging van hun automatiseringsprocessen en dat is absoluut goed’, vervolgt De Jonge.
Backhuijs vult aan: ‘Belangrijk is ook dat de IBD de
samenwerking tussen gemeenten op het gebied van
informatiebeveiliging en informatieveiligheid
aanmoedigt, aangezien de gemeenten wat betreft
18
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informatiebeveiliging sterk van elkaar afhankelijk zijn.
Zo wordt via de community en website van de IBD alle
opgedane kennis weer verspreid. Gezamenlijk
bouwen we als gemeenten kennis op, waarbij een
basisniveau van informatiebeveiliging ontstaat waar
je op kunt vertrouwen.’

Ketens
Ook in de keten zijn er risico’s als het gaat om informatieveiligheid zo bleek tijdens de verschillende
discussies. ‘Als er ergens in onze gemeentelijke keten
zwakke plekken zitten, bepaalt dat de sterkte van het
hele gemeentelijke domein. Als bestuurder ben en
blijf je verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid
van de dienstverlening, ook wanneer is besloten om
vanuit de gemeente bepaalde diensten uit te besteden’, vertelt Backhuijs. ‘Een zelfde verantwoordelijkheid geldt ook wanneer de gemeente deelneemt aan
bepaalde samenwerkingsvormen. Zeker wanneer
informatie-uitwisseling onderdeel vormt van de
samenwerking. Ook hier geldt dan dat je gezamenlijk
afspraken maakt over beschikbaarheid, integriteit en
vertrouwelijkheid en dit ook schriftelijk vastlegt’,
vervolgt De Jonge. Backhuijs: ‘Dat is iets wat wij ook
zeker gaan doen in onze intergemeentelijke samenwerking op het vlak van informatiebeveiligingsbeleid.
Dat doen we samen met de gemeenten IJsselstein en
Montfoort, een initiatief dat ook besproken is tijdens
de Learn & Share bijeenkomst in Nieuwegein. Het
maakt de keten sterker’, aldus Backhuijs. <

DGBK
Verkiezingen, deel 2
Gert-Jan Buitendijk
Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

In mijn vorige column ben ik ingegaan op het gevoel
van een zekere spanning dat mij altijd bekruipt als de
gemeenteraadsverkiezingen weer in aantocht zijn. Of
u dat gevoel herkent, zo heb ik gevraagd. Impliciet
heb ik daarbij aangenomen dat de meesten van u dat
gevoel wel herkennen. Gelijktijdig realiseerde ik me
wel dat de burgemeester verantwoordelijk is voor het
goed en ordentelijk verloop van de verkiezingen en
dat uw zorgen daarover kunnen overheersen. ‘Het
hoort erbij’ zullen ook enkelen onder u denken want
bij gemeenteraadsverkiezingen kan er namelijk van
alles misgaan. Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen voordoen waarop ú in eerste instantie
adequaat moet reageren. Dat hebben we tenslotte in
2010 gezien. We kunnen constateren dat de verkiezingen van maart jl. een ordelijk verloop hebben
gekend. Hulde aan de gemeenten, zou ik zeggen.
Een paar observaties van mijn kant. We hebben de
‘stemfie’ leren kennen. En laat ik nou denken dat
daar het laatste woord vast nog niet over gesproken
is. Recentelijk heeft de rechtbank Den Haag in een
door het platform Bescherming Burgerrechten aangespannen kort geding bepaald dat de Kieswet het
maken van ‘stemfies’ niet verbiedt. Maar er is wel

debat over hoe zich dat verhoudt tot alle andere
bepalingen die tot doel hebben om het stemgeheim
te garanderen. In de evaluatie van de gemeenteraads- en Europese verkiezingen nemen we het nieuwe fenomeen nog eens onder de loep.
We hebben ook de lokale informateur leren kennen.
Ook na vorige verkiezingen deed vaak een buitenstaander al eens een rondje om de collegevorming op gang
te helpen. Maar dit jaar leek het wel of elke gemeente
een informateur had. De klassieke rol van de grootste
partij om het voortouw te nemen, liep – veel meer dan
in het verleden – via een informateur. Het fenomeen
kennen we natuurlijk uit ‘Den Haag’. Vele varianten van
informeren zijn landelijk al de revue gepasseerd. Wat
mij in de afgelopen maanden opviel was dat informeren toch echt een vak is. Het vergt scherpte, doorzettingsvermogen, maar ook het werk goed afmaken. In
dat opzicht zag ik veel verschillen tussen gemeenten.
En ik zou me kunnen voorstellen dat met een lokale
informateur nog een extra speler wordt toegevoegd aan
het speelveld, waar het soms voor een burgemeester
toch al ingewikkeld opereren is. Voer voor verder
nadenken over de lokale informateur dus.
Tot slot, de voorspelde lage opkomstcijfers zijn niet
bewaarheid geworden. De dalende tendens in de
opkomstcijfers lijkt zich hiermee misschien wel te
stabiliseren. De peilingen en zelfs de prognoses
zaten er flink naast. Eerlijk gezegd was mijn gevoel
ook al vooraf dat mensen zich meer aangetrokken
voelden tot de verkiezingen dan de prognoses deden
vermoeden. Blijkbaar viel er toch wat te kiezen. Soms
werden kiezers het meest getrokken door een lokaal
issue, soms door een stevige twee- of driestrijd, en
natuurlijk is er een deel van de mensen dat ‘gewoon’
altijd gaat stemmen. Dus was er een niet tegenvallende opkomst. Van opmerkingen zoals de voorzitter van
het stembureau maakte, waar ik ooit zat, heb ik niet
gehoord. Die vroeg namelijk aan de man van een
echtpaar dat een uur na de vorige kiezer het stembureau binnenwandelde, of hij een half uur later wilde
terugkomen. Dan hadden we een betere spreiding
van de kiezers, stelde hij. De man begreep gelukkig
de grap en bracht lachend zijn stem uit. Dat was trouwens bij verkiezingen voor het Europees parlement in
een klein stembureau. Ik schrijf dit aan de vooravond
van 22 mei. Ben benieuwd!
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Veteranenloket 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar

De toegang tot alle informatie
Sinds 11 juni kunnen veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties met al hun vragen terecht
op één plek: het Veteranenloket. Een loket met één website en één telefoonnummer dat 7 dagen per
week 24 uur per dag bereikbaar is. Het Veteranenloket is een direct gevolg van de Veteranenwet en
staat ook open voor vragen van gemeenteambtenaren die bijvoorbeeld te maken krijgen met veteranen
met een zorgvraag.

‘H

et belangrijkste wat ons altijd voor ogen
heeft gestaan met de wet is dat militairen
die wij hebben uitgezonden op een
oorlogs- of vredesmissie de zorg krijgen waar ze recht
op hebben. En dat geldt ook voor hun relaties’, aldus
Angelien Eijsink, defensiewoordvoerder en Tweede
Kamerlid voor de PvdA. Eijsink is initiatiefneemster
van de Veteranenwet die in 2011 door zowel de Tweede als Eerste Kamer unaniem is aangenomen. Met
deze wet is er een wettelijke verankering gekomen
voor de zorg van veteranen die sinds begin jaren
negentig steeds meer aandacht heeft gekregen.
Ook volgens Joep Giesberts, casemanager bij het
voormalige zorgloket ABP en jarenlang nauw betrokken bij het maatschappelijk werk binnen Defensie, is
het Veteranenloket een mooi instrument om de veteranenzorg nog beter te coördineren en uit te voeren.
‘Het Veteranenloket biedt toegang tot de bestaande
zorg- en dienstverlening van het ministerie van
Defensie, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen,
het ABP, het Veteraneninstituut en het Veteranen Platform en maakt deze centraal bereikbaar.’

Eén adres voor alle vragen
Voorheen was er al wel het Centraal Aanmeldpunt
Veteranen van het Veteraneninstituut met één telefoonnummer dat veteranen met een zorgvraag doorverwees naar het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) en bij het ABP waren al zorgcoördinatoren
actief om aanvragen voor bijvoorbeeld een militair
invaliditeitspensioen of een prothese te begeleiden.
Giesberts: ‘In de afgelopen jaren is de samenwerking
tussen LZV, zorgcentrum de Basis, het ministerie van
Defensie en Zorgloket MOD bij het ABP sterk geïntensiveerd, maar er bleven eigenlijk meerdere loketten
waar de veteraan uit kon kiezen.’
Een van de belangrijkste punten uit de Veteranenwet
is de oprichting van één adres waar veteranen met al
hun vragen terechtkunnen. Eijsink: ‘Daarmee wilden
we een eind maken aan de klacht van veteranen dat
ze vaak van het kastje naar de muur werden gestuurd
20
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of lange tijd op een antwoord moesten wachten.’ Als
een veteraan zich met een zorgvraag meldt bij het
Veteranenloket wordt hij of zij dan ook direct doorverbonden met een zorgcoördinator die als vast
aanspreekpunt gaat fungeren in het daaropvolgende
traject. Er wordt gewerkt volgens het concept “een
man, een plan” en “een vrouw, een plan”. Eijsink:
‘Een doel van de Veteranenwet is ook dat de zorg
minder versnipperd wordt en niet meer afhankelijk is
van toevalligheden. Er moet gekeken worden naar de
gehele problematiek van de veteraan.’
Daarom wordt er een behandelplan gemaakt waarin
de professionals aangeven welke aspecten van zorgverlening nodig zijn. Op basis van dat plan wordt de
hulpvraag van de veteraan ingevuld en wordt duidelijk hoe lang het gehele traject gaat duren. De zorgcoordinator neemt de veteraan als het ware bij de hand
en ziet erop toe dat het plan snel en efficiënt wordt
uitgevoerd. ‘Hierdoor verwachten we dat er een betere zorgcoördinatie kan plaatsvinden voor de totale
problematiek waarmee de veteraan geconfronteerd
wordt, zowel op het immateriële als het materiële
vlak’, aldus Giesberts.

Nauwe samenwerking
Dat veteranen bij dit loket ook terechtkunnen voor alle
andere vragen hoeft geen belemmering te betekenen
voor de zorgcapaciteit. Vragen die betrekking hebben
op pure dienstverlening, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van vrijvervoersbewijzen waar veteranen enkele
keren per jaar recht op hebben, worden direct doorge-

sinds 11 juni is het Veteranenloket bereikbaar
op tel. 088 334 00 00 en via www.veteranenloket.nl.

e en veteranenzorg

Angelien Eijsink, defensiewoordvoerder en Tweede Kamerlid voor de PvdA was
initiatiefneemster van de Veteranenwet die in 2011 door zowel de Tweedeals Eerste
Kamer unaniem is aangenomen.

leid naar het Veteraneninstituut. Dergelijke vragen
kunnen tijdens kantooruren beantwoord worden.
Voor acute zorgvragen is het loket 24 uur per dag en
zeven dagen in de week geopend. Ook buiten
kantooruren zijn er medewerkers van het loket
aanwezig die vanuit een professionele achtergrond
hulpvragen van veteranen op waarde kunnen inschatten. Als er sprake is van een acuut probleem, kan er
ook een acute oplossing geboden worden. Bijvoorbeeld als een huisbezoek vanuit het maatschappelijk
werk dringend gewenst is.
De meeste van de al bestaande instellingen voor
veteranen houden de rol die ze hebben, maar Eijsink
verwacht dat er een meer gestructureerde aanpak
ontstaat door de onderlinge samenhang die er met
het nieuwe loket gecreëerd is. ‘Er werken nu in feite
zes partijen nauw samen in dit loket. Ik ga ervan uit
dat veteranen, ook doordat er door die partijen
onderling informatie uitgewisseld kan worden, nog
beter geholpen kunnen worden.’

Veteranenloket en gemeente
Veteranen zullen voor wat betreft zowel de Wet werk
en bijstand (WWB) als de Wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO) net als voorheen te maken krijgen met gemeentelijke instanties. Conform de
gemaakte afspraken tussen de ministeries van VWS
en Defensie zullen veteranen ook naar voorliggende

regelingen op dit gebied verwezen worden. ‘Hierdoor
zullen veteranen die cliënt zijn of worden van het
Veteranenloket tevens te maken hebben met hun
eigen gemeente. Er is een afspraak gemaakt tussen
Defensie en VWS om samen te inventariseren wat de
gevolgen zijn van het meer bij de gemeenten neerleggen van de zorgplicht’, aldus Giesberts.
De komst van het veteranenloket biedt volgens Giesberts ook voor gemeenten en hun ambtenaren nieuwe perspectieven. ‘Wat ik hoop is dat door het breed
bekend stellen van het bestaan en het doel van het
Veteranenloket er een basis groeit voor een goede
communicatie tussen de betreffende zorgcoördinatoren van het Veteranenloket en medewerkers van een
gemeente. Als deze medewerkers en de zorgcoördinatoren elkaar over en weer weten te vinden, zal de
aanpak van de totale problematiek effectiever en
beter gecoördineerd kunnen verlopen.’
De zorgcoördinator heeft kennis van de aard van de
klachten van de veteraan en de achtergrond en diens
ervaringen tijdens vredesmissies. Deze zaken kunnen
in aller belang gedeeld worden bij de behandeling
van een aanvraag bij de gemeente. Giesberts: ‘Ook
gemeentemedewerkers kunnen daar waar er behoefte aan bestaat altijd de zorgcoördinator van de
betreffende cliënt, met zijn of haar instemming,
bereiken via het Veteranenloket.’ <
Fred Lardenoye
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Najaarscongres: 2 oktober 2014
Op donderdag 2 oktober houdt het
Genootschap zijn najaarscongres in
Barendrecht. De hele dag zal er aandacht
zijn voor het onderzoek Majesteitelijk en
Magistratelijk dat de Universiteit van
Tilburg in opdracht van de minister van
BZK heeft gedaan naar “de staat van het
ambt”. (zie blz. 12-15) Ook willen we
vanuit de beroepspraktijk van burgemeesters een aantal vraagstukken rond de
aanstellingswijze van de burgemeester
bespreken.

Handreiking Onderzoek
Integriteitsschendingen

Halvering voortgezette Appauitkering

Bureau Integriteitsbevordering Openbare
Sector (BIOS) heeft een “Handreiking
Onderzoek Integriteitsschendingen Politieke Ambtsdragers” gemaakt. De handreiking is bedoeld als een hulpmiddel
voor een zorgvuldige behandeling van
signalen van integriteitsschendingen
gepleegd door politieke ambtsdragers en
de inrichting van een eventueel onderzoekstraject. U vindt de handreiking ook
op www.integriteitoverheid.nl.

Minister Plasterk zet zijn plannen door om
de duur van zogenoemde voortgezette
Appa-uitkering te halveren. Het wetsvoorstel om de 10 jaars-uitkering voor afgaand
aan de pensioenleeftijd terug te brengen
tot vijf jaar ligt nu bij de Tweede Kamer. In
het voorstel zit een overgangsrecht, waarbij de politieke ambtsdragers hun huidige
rechten behouden als zij in dezelfde functie in dezelfde gemeente blijven. Burgemeesters en andere politieke ambtsdra-

Kennisconferentie Burgemeester in cyberspace
De wereld wordt digitaal en de overheid verandert mee. Wat
betekent dit voor de rol, functie en invulling hiervan voor de
burgemeester? Op woensdag 10 september 2014 organiseert
de Thorbecke academie/Noordelijke Hoge School Leeuwarden
(NHL) samen met de lectoraten Cybersafety en i-Thorbecke en
het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters, een kennisconferentie rond het thema burgemeester, digitalisering en
veiligheid.
Het programma biedt een 3-tal inspirerende Thorbecke-talks
gekoppeld aan burgemastersclasses voor zowel burgemeesters als studenten. De Thorbecke academie wil op deze manier
de dialoog tussen toekomstige bestuurskundigen, veiligheidsprofessionals en burgemeesters stimuleren. Samen verkennen
zij de toekomst door discussie en verdieping op dit actuele
thema. Op deze dag gunnen wij studenten ook “een kijkje
achter de schermen” door middel van een live-driehoek. Hoe
gaat het driehoeksoverleg in zijn werk en welke dilemma’s
hebben de driehoekspartners als het gaat om social media en
maatschappelijke onrust? Het programma zal deze dag ook
grotendeels via live-stream te volgen zijn.

Floating points of guidance, de nieuwe regierol van de burgemeester in en met de virtuele wereld door dr. J. Dijkstra en dr.
ir. H. Verheul
Hoe kan de burgemeester invloed uitoefenen vanuit zijn/haar
regierol en welke digitale competenties zijn daar bij nodig?
Nieuwe taken en rolverschuivingen, de burgemeester anno
014 en verder . . . door de heer dr. F.J.M Crone, burgemeester
van Leeuwarden
Het aantal wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de
burgemeester neemt nog steeds toe. Wat betekent dit voor zijn/
haar positie nu en in de toekomst?
14.30 uur -15.30 uur: Keuze uit 3 burgemasterclasses in
aansluiting op de Thorbecke talks
1.	Burgemeester in cyberspace
2. Floating points of guidance
3.	Driehoeksoverleg LIVE met o.a. de heer drs. A.A.M. Brok,
burgemeester van Dordrecht
15.45 uur: Centrale afsluiting en netwerkborrel

Programma
12.00 uur: Inlooplunch
Burgemeesters en studenten samen aan tafel en in gesprek
over actuele veiligheidsthema’s
13.00-14.15 uur: plenair programma met een drietal inspirerende “Thorbecke talks”
Burgemeester in Cyberspace door prof. dr. W. Ph. Stol
Openbare orde en veiligheid in de virtuele wereld. Wat kan de
burgemeester verwachten en wat betekent dit voor zijn/haar
rol?
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Voor meer informatie over het programma kunt u terecht op de
website: www.nhl.nl/burgemeesterincyberspace
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Heleen
Wagemans (heleen.wagemans@nhl.nl, tel. 06-20669089) of
Marc Jacobs (tel . 06-10576758)
Aanmelden kan via de website: www.nhl.nl/burgemeesterincyberspace of telefonisch: Monique Werners-Nazir tel.
06-19355766

co lo f o N
gers die in een andere gemeente worden
benoemd, vallen niet onder dit overgangsrecht. Het NGB is erg tegen deze
beperking, omdat het de doorstroming
van burgemeesters belemmert met alle
bestuurlijke gevolgen van dien.

Politiekeambtsdragers.nl
Het ministerie van BZK heeft alle bronnen
rond de rechtsposities van de politieke
ambtsdragers verzameld op de website
www.politiekeambtsdragers.nl. U vindt
daar alle relevante wet- en regelgeving,
circulaires en handreikingen voor de
rechtspositie van de verschillende groepen politieke ambtsdragers, waaronder
ook de burgemeesters.

Toekomstige burgemeestersvacatures
Het ministerie van BZK publiceert periodiek overzichten van toekomstige burgemeestersvacatures. U vindt deze door de
zoekterm “toekomstige” in te typen op
www.rijksoverheid.nl

Lochemconferenties 2015
Het moet nog zomer worden, maar de
Commissie Professionalisering van het
NGB is de voorbereidingen voor de Lochemconferenties 2015 al weer gestart. De
conferenties starten met het diner op de
dinsdag en lopen tot en met de lunch op
donderdag op:
• 20-22 januari 2015
• 27-29 januari 2015
• 3-5 februari 2015
• 10-12 februari 2015
• 24-26 februari 2015
• 3-5 maart 2015
In november kunnen de burgemeesters de
uitnodigingen tegemoet zien, maar niets
weerhoudt u er natuurlijk van om nu al
reserveringen in uw agenda te plaatsen.

Onderzoek openbare ordebevoegdheden
Bij de handeling van de wetswijziging
inzake het preventief fouilleren door de
Eerste Kamer heeft minister Opstelten van
Veiligheid en Justitie een nieuw onderzoek naar het openbare orderecht aangekondigd. Het onderzoek zal via het WODC
verlopen en richt zich op de bevoegdheden van de burgemeester.

Mobiliteit burgemeesters stokt
Elk jaar worden er zo’n 50 à 60 burgemeesters door de Kroon benoemd.
Ruwweg de helft van deze benoemingen
betrof een zittende burgemeester die in
een andere gemeente aan de slag gaat.
De laatste jaren is de doorstroming echter
drastisch gedaald: in 2012 was bijna 30%
van de benoemden een doorstromende
burgemeester en in 2013 nog maar 22%.
Stellig speelt de huisvestingsproblematiek hierin een grote rol en de beoogde
halvering van de Appa, zal de mobiliteit
nog verder beperken. Benieuwd hoe het
zit met de jaarlijkse “lichting” van burgemeesters: zie www.burgemeesters.nl/
beroepsgroep.

Vademecum decoratiestelsel
Onlangs stuurde het Kapittel voor de
civiele orden een herziene uitgave van het
Vademecum decoratiestelsel aan alle
burgemeesters. In het Vademecum vindt u
informatie over procedures en over beleid
ten aanzien van Koninklijke onderscheidingen. Het Vademecum is tevens
bedoeld voor de gemeentelijke medewerker die belast is met Koninklijke onderscheidingen. Burgemeesters vinden het
Vademecum ook op het besloten deel van
de website van het NGB op www.burgemeesters.nl/decoratiestelsel.
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De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands
De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands maakt de
Gemeentewet toegankelijk voor raadsleden, griﬃers,
burgemeesters, wethouders en anderen die actief zijn
binnen de lokale overheid. Wat mag er nu wel en wat niet?

Praktische pocket
In artikelen staan soms richtlijnen in plaats van echte
wetgeving, in de zin wat wel of niet mag. Met deze uitgave
bij de hand is het makkelijk en snel opzoeken wat de
boodschap ook al weer is die de Gemeentewet wil geven.

Meer kennis bij de hand
In de praktijk blijkt regelmatig dat raadsleden, maar ook
ambtenaren, de Gemeentewet nauwelijks kennen. Van
degenen die deelnemen aan het besturen van de gemeente,
mag enige kennis van de Gemeentewet verwacht worden.
Met De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands kan iedereen
volgens de basis van de Gemeentewet opereren.

Meer weten of bestellen?
Kijk op www.sdu.nl of bel
Sdu Klantenservice op (070) 378 98 80.
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