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commentaar

Inhoud

Jong, vrouw en van buiten

Dit jaar zijn er veel voordrachten voor en benoemingen 
van burgemeesters. Dat heeft alles te maken met de 
gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 plaats-
vinden. Veel burgemeesters die voor de vraag “stoppen 
of doorgaan?” stonden, hebben in de eerste helft van 
2017 hun vertrek aangekondigd, zodat de benoemings-
procedure voor hun opvolger ruim voor de verkiezingen 
afgerond kon worden. Je wilt immers niet dat de oude 
raad de profielschets vaststelt en de nieuwe raad daar-
mee aan de slag moet om tot de aanbeveling voor de 
benoeming van de nieuwe burgemeester te komen.
Als we kijken naar de voordrachten van dit jaar, dan valt 
een aantal zaken op. Het zijn er veel. 42 in totaal, waar-
van 25 nieuwkomers in het burgemeestersvak. En als we 
inzoomen op die nieuwkomers, dan vallen meer dingen 
op. Zo zijn 8 nieuwe burgemeesters bij benoeming niet 
ouder dan 40 jaar. Het Genootschap van jonge burge-
meesters had zijn leeftijdsgrens al verhoogd om nog een 
beetje continuïteit te hebben en mag zich nu verheugen 
in een bijna verdubbeling van het ledental.
De belangrijkste verandering betreft echter het aantal 
vrouwen dat voorgedragen is voor benoeming. Decennia 
lang leek er een glazen plafond van 20% vrouwen in de 
beroepsgroep van burgemeesters te zitten. Onder de 

voorgedragen nieuwkomers zijn maar liefst 11 vrouwen. 
Als we deze mooie ontwikkeling met een optimistische 
bril bekijken, dan is dat bijna de helft. Natuurlijk veran-
dert de man/vrouw-verhouding in het totale burgemees-
terscorps niet snel en niet drastisch, maar eind van dit 
jaar zal ongeveer een kwart van de burgemeesters een 
vrouw betreffen. Nog steeds een scheve verhouding en 
het moet anders, maar we zijn op de goede weg. Vooral 
in de drie zuidelijke provincies, waar Limburg, Noord-
Brabant en Zeeland nu elk 30% of meer vrouwelijke 
burgemeesters tellen. 
Ten slotte is er ook een lichte verandering in de achter-
grond van de burgemeesters te zien. Soms leek wel alsof 
de vertrouwenscommissies alleen maar in de kweekvijver 
van wethouders visten. Nu heeft een derde van de 
nieuwkomers niet die bestuurlijke achtergrond. Onder 
hen een aantal echte zij-instromers, die kwaliteiten uit 
andere sectoren inbrengen.
Er wordt wel beweerd dat vertrouwenscommissies op 
safe spelen en altijd voor een grijze blanke man kiezen. 
Gelukkig ligt dat genuanceerder. Nu nog de etnische 
diversiteit.
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3 Jong, vrouw en van buiten
 Commentaar Ruud van Bennekom 

4  Het brein van het schaap met vijf poten
 Mentaal fit blijven door neuroleiderschap

7 Vertrouwen in de toekomst?
 Column voorzitter NGB Liesbeth Spies

8 Paardenmiddel van de burgemeester?
 Over noodverordening en noodbevel

11 Vertrouwen
 DGBW Chris Kuijpers

12 Jaarrede van Liesbeth Spies
 'Een genootschap van, voor en door de burgemeesters'

14 Najaarscongres 2017
 Fotocollage

20 ‘Burgemeester moet zich bemoeien met 
Omgevingswet’ 

 Ruimtelijke regels essentieel voor veiligheid

22 ‘We moeten nog veel improviseren’
 Gezaghebber Saba over de nasleep van Irma

24 Het échte gesprek 
 Verbinden door Dwarszitten

26 Service

86



burgemeestersblad    86  20174

Het vak van de burgemeester is een baan waarin je continu moet schakelen. De gemiddelde werkweek 
van een burgemeester kent een grote diversiteit. Van interne en externe overleggen, publieke optre-
dens, calamiteiten en crises tot jubilea, college- en raadsvergaderingen. In elk geval een continue 
switch in optreden en focus. 

Het brein van het  schaap met vijf poten
Mentaal fit blijven door neuroleiderschap

Om het ambt goed te vervullen moet een 
burgemeester heel wat in huis hebben. 
Volgens de formele bestuurscompetenties, 

opgesteld door BZK, dient elke burgemeester over 
relevante vaardigheden en basiscondities te 
beschikken. Je kunt denken aan bindend vermogen, 
identificatie, stressbestendigheid, onafhankelijk-
heid en signaalgevoeligheid.  Wilma Delissen-van 
Tongerlo, burgemeester van de gemeente Peel en 
Maas, heeft ontdekt dat je met meer kennis van het 
brein, bepaalde zaken die dagelijks in het ambt 

voorbij komen, beter kunt plaatsen. Zij is in gesprek 
gegaan met Guido de Valk om tips en trucs te krij-
gen hoe je beter met deze continue wisseling van 
taken om kunt gaan en vooral hoe je mentaal fit 
kunt blijven. Guido de Valk is arts en expert in 

neuroleiderschap. Hij was de spreker op de Lochem-
conferentie van 2017 en is trainer van de master-
class neuroleiderschap (uit de Opleidingengids voor 
burgemeesters). 

Neuroleiderschap
Wilma Delissen: ‘Wat is neuroleiderschap?’
Guido de Valk: ‘Neuroleiderschap is een nieuw vakge-
bied dat de kennis uit de hersenwetenschappen 
gebruikt voor leiderschap, leiderschapsontwikkeling 
en organisatieontwikkeling. Neuroleiderschap 
bestaat uit theorie en bewezen effectieve interventies 
voor effectief leiderschap. Het is zowel zeer toepas-
baar voor persoonlijke effectiviteit en persoonlijk 
leiderschap als in het leiding geven en inspireren van 
anderen. Met kennis van het brein kun je echt veel 
effectiever zijn. Het is een echte gamechanger. Het is 
namelijk geen model. Het is gewoon gebruik maken 
van de kennis van de werking van het brein: de bron 
van al ons gedrag. Net zoals het hart bij iedereen op 
dezelfde manier werkt, werkt het brein bij ieder mens 
ook op dezelfde manier. Natuurlijk zijn er verschillen-
de tussen mensen, maar niet in de manier dat het 
brein werkt. Dat is bij iedereen hetzelfde.’

Nature en nurture
Wilma Delissen: ‘Dat verbaast me. In de samenleving 
zie ik heel veel verschillende persoonlijkheden. 
Sommige mensen zijn heel betrokken, anderen 
minder; sommige mensen hebben een kort lontje, 
zijn boos of radeloos enzovoort. Wat is de relatie 
tussen het brein en deze persoonlijkheden?’
Guido de Valk: ‘Mensen zijn wie ze zijn, vanwege hun 
nature en hun nurture. Gemakshalve kun je zeggen 
dat nature je genetische aanleg is en nurture hoe je 
je ontwikkeld hebt. Zowel nature als nurture bepalen 
hoe we reageren. Deze reactie zien we terug in de 
programmering van het brein. De programmering is 
bij mensen verschillend. Dat verklaart de verschillen-
de persoonlijkheden. Echter hoe de programmering 
in het brein werkt is voor iedereen hetzelfde. Het zijn 

‘Het continu switchen van taken zorgt voor 
extra uitputting van je brein.’
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Het brein van het  schaap met vijf poten
als het ware verschillende softwaresystemen, maar 
de hardware is wel hetzelfde.’

Switchen tussen taken
Wilma Delissen: ‘Een van de uitdagingen van een 
burgemeester is dat ik continu moet switchen 
tussen de diverse taken die ik moet uitvoeren. De 
ene keer leid ik een vergadering, daarna ben ik een 
coach, een uur later zit ik in de ambassadeursrol, 
ook ben ik regelmatig de scheidsrechter. Wat denk 
jij, gebruik ik voor al deze verschillende rollen 
hetzelfde brein?’
Guido de Valk: ‘Dat is een boeiend beroep dat je 
hebt. Wat ik in ieder geval hierover kan zeggen is 
dat je heel erg intensief je brein gebruikt. Het conti-
nu switchen van taken zorgt voor extra uitputting 
van je brein. Het is zeker zo dat je verschillende 
onderdelen van het brein gebruikt bij al deze 
verschillende taken. Je zult in ieder geval intensief 
gebruik maken van de prefrontale cortex. Soms 
wordt dit ook wel het opperbrein genoemd. Het 
opperbrein hebben wij nodig bij plannen maken, te 
denken, aandachtig bezig zijn, enz. Het opperbrein 
heeft ook voldoende energie nodig om te functione-
ren. Veel mensen onderschatten hoe belangrijk het 
is om te zorgen voor een fit en gefocust opperbrein. 
Een fit en gefocust opperbrein kan je krijgen door 
voldoende rust te nemen, door te mediteren, door 
niet te multitasken en het als het kan tussendoor 
dutjes te doen. Maar eerlijkheidshalve gezegd, zijn 
de meeste mensen bang voor reputatieschade als 
ze overdag dutjes gaan doen. Dat is erg jammer.’
Wilma Delissen: ‘Dat dutje gaat mij ook te ver. Wat 
kun je nog anders doen zodat je voldoende een fit 
brein houdt ondanks de volle agenda met zo veel 
verschillende taken?’
Guido de Valk: Ik snap natuurlijk dat een dutje voor 
veel mensen te ver gaat. Maar in veel landen is het 
toch echt normaal. Denk maar aan de siësta! Maar 
goed, overdag een dutje doen is een heel grote 
stap. Dat vinden heel veel mensen. Een fit brein hou 
je ook door dagelijks veel te bewegen, en drie keer 
per week een intense fysieke inspanning te leveren. 
Dus wellicht kun je voortaan de trap nemen in 
plaats van de lift, of kan je je auto verder van het 
gemeentehuis zetten? Daarnaast zou je drie keer per 
week kunnen gaan rennen, of gaan tennissen. Let 
wel op: het gaat om een intense fysieke inspan-
ning.’

Bewustzijnspier
Wilma Delissen: ‘Als burgemeester word je makkelijk 
geleefd door de waan van de dag. Wat kun je doen 
om beter met de waan van de dag om te gaan?’
Guido de Valk: Ook hier geldt, dat het belangrijk is 
dat je je bewust wordt dat die waan van de dag er is. 
En dat je een keuze hebt hoe jij met de waan van de 
dag omgaat. Daarvoor heb je een fit opperbrein 
nodig. Zorgen voor voldoende rustmomenten is daar-

om erg belangrijk. Plan pauzes in. Zorg ervoor dat je 
opperbrein gedurende dag voldoende opgeladen kan 
worden zodat je elke keer met volledig bewustzijn 
kan gaan handelen. Er bestaat een ruimte tussen een 
stimulus en reactie. Probeer deze ruimte zelf groter te 
maken door je geest en brein te trainen met medita-
tie of mindfulness. Hierdoor train je je ‘bewustzijns-
spier’. Hoe sterker je bewustzijn spier des te bewus-
ter je kunt handelen en keuzes kunt maken om niet 
geleefd te worden.’

Wilma Delissen
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Emoties
Wilma Delissen: ‘Een burgemeester is ook een mens. 
Er gebeurt veel op een dag, en daar reageren we met 
emoties op. Zo is de dag gevuld met diverse emoties. 
Soms ben je enorm geïrriteerd, dan weer blij en 
verheugd om op het volgende moment heel trots te 
zijn. Ik druk negatieve emoties soms gewoon maar 
weg. Ik vroeg me af of er nog betere mogelijkheden 
zijn om hiermee om te gaan?’

Guido de Valk: ‘Emoties ontstaan in het brein. Dat is 
belangrijk om je te realiseren. Emoties kunnen je 
makkelijk beïnvloeden. Het wegduwen van een 
emotie is wat we allemaal veel doen. Maar vaak kost 
dat veel energie. Echter als we de emoties gewoon 
laten gaan zonder te herkennen kan dat ook veel 

negatieve consequenties hebben. Je opperbrein kan 
dan doordrenkt raken met je negatieve emoties. De 
beste methode is om je emotie te herkennen en 
vervolgens deze er te laten zijn. Als je de emotie laat 
zijn zonder deze analytisch te beschouwen verdwijnt 
deze. Dus herken je emotie allereerst en laat deze er 
zijn zonder te analyseren en zonder oordeel.’

Aandacht doet groeien
Wilma Delissen: ‘Ik heb je leren kennen bij de proe-
verij neuroleiderschap en daarna ben ik meerdere 
keren geïnspireerd door het neuroleiderschap. Ik ben 
er blij mee. En ik heb er veel aan gehad. Toch merk ik 
dat het makkelijk verdwijnt. Hoe kan ik zorgen dat het 
beklijft?’
Guido de Valk: ‘Eigenlijk gaat neuroleiderschap om 
het leren managen van je brein. Hoe beter je daarin 
wordt des te beter het beklijft. Wat kun je doen om je 
brein te managen? Het belangrijkste is om te zorgen 
dat je een gezonde en fitte prefrontale cortex hebt. Ik 
kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is. 
Neem pauzes, sport frequent, eet gezond, en maak er 
een gewoonte van om te mediteren of om aan mind-
fulness te doen. Gewoontes ontwikkel je door het 
vaak te doen! Dan maak je nieuwe verbindingen aan. 
En op deze wijze kun je zorgen voor steeds meer 
stevigheid in je nieuwe gedrag dat op zich weer zorgt 
voor een fit en gefocust brein. En blijf oefenen! Oefe-
nen baart kunst. Want wat je aandacht geeft groeit. 
Als je dus veel aandacht geeft aan nieuw gedrag, 
zoals pauzes nemen, zal dat langzamerhand een 
gewoonte worden.’
Wilma Delissen: ‘Als mensen meer willen weten van 
neuroleiderschap, hoe kunnen ze dat doen?’
Guido de Valk: ‘Ik zou zeggen bel mij. Ik kom graag 
langs om een en ander uit te leggen. Je kunt natuur-
lijk ook een training gaan volgen of één mijn boeken 
lezen. Informatie kun je vinden op www.devalkleader-
shipcompany.nl. Dank je wel voor je inspirerende 
vragen.’

Wilma Delissen en Guido de Valk

‘Een burgemeester is ook een mens. 
Er gebeurt veel op een dag, en daar 
reageren we met emoties op.’

Guido de Valk
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Het is zo ver; Het regeerakkoord is gepresenteerd, 
het nieuwe kabinet is door de Koning beëdigd. 
Aan de slag dus!
Het voordeel van een omvangrijk en gedetailleerd 
regeerakkoord is dat de we redelijk precies weten 
waar we aan toe zijn. Velen van u zullen een 
dappere poging hebben gedaan om het akkoord 
helemaal tot zich te nemen en daar positieve en 
minder positieve punten in hebben ontdekt.
Het is goed te constateren dat er stevig wordt 
geïnvesteerd in de hele keten van veiligheid. 
Onder aanvoering van de regioburgemeesters 
hebben we hier ook steeds voor gepleit.
Het begin is er. Wat ik in elk geval nog mager 
vind, is de inzet voor de lokale politiezorg. Op 
onze jaarvergadering kwam terecht nog eens naar 
voren dat de achterliggende doelstelling van de 
vorming van de ‘Nederlandse’ politie niet alleen 
meer efficiency in de backoffice is, maar vooral 
ook versterking van de lokale politiezorg. Daar-
voor is meer nodig dan de 267 miljoen die gefa-
seerd beschikbaar komt voor de politie. En waar 
burgemeesters dagelijks zien dat zorg en veilig-
heid steeds vaker samen nodig zijn ontbreekt dit 
inzicht in het regeerakkoord: een gemiste kans.
De woorden die gewijd worden aan de lokale 
democratie zijn mager. Ze gaan niet verder dan 
de op zich terechte lippendienst om de politieke 
verantwoording over gemeentelijke samenwer-
king te verbeteren en de toerusting van raadsle-
den te ondersteunen. Onbenoemd blijft het 
belang en de grote verantwoordelijkheid die 
gemeenteraden hebben en het gegeven dat dit 
werk steeds ingewikkelder wordt. Hoe verhouden 
raden zich tot de participatieve democratie, waar-
in steeds vaker inwoners en wethouders tot geza-
menlijke ambities komen en waar het zoeken is 
naar een betrokkenheid van de raad, laat staan 
de mogelijkheid voor raden om daar sturing aan 
te geven? Alleen maar meer uren in het raadswerk 

investeren zoals veel raadsleden doen helpt niet. 
Juist tegen de achtergrond van de aanstaande 
raadsverkiezingen is het hard nodig daarover met 
elkaar het goede gesprek te voeren.
Dat gesprek is harder nodig dan ooit nu ook is 
afgesproken dat de deconstitutionalisering van 
de benoeming van de burgemeester en van de 
commissaris van de Koning wordt voortgezet. 
Algemeen wordt hierin gelezen dat hiermee dus 
de weg vrij is voor de direct door de inwoners 
gekozen burgemeester. Dat lijkt mij toch een 
misvatting, tenzij er een side-letter is die we niet 
kennen? Laten we in elk geval de Eerste Kamer 
aan de belofte houden dat er voordat de decon-
stitutionalisering opnieuw aan de orde komt een 
uitgewerkte visie moet liggen op de toekomst van 
de inrichting van het lokale openbaar bestuur. 
Voorkomen moet worden dat we opnieuw de 
discussie versmallen tot de vraag hoe en door 
wie de burgemeester gekozen moet worden.
Alle reden dus om snel met de nieuwe minister 
kennis te gaan maken. Vanuit haar ervaring in het 
lokale openbaar bestuur herkent ze zich vast in 
een aantal van onze wensen en reken ik erop dat 
we gezamenlijk de goede dingen gaan doen!

Liesbeth Spies

Vertrouwen in de toekomst?
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Eind 2016 kwam, onder redactie van Adriaan Wierenga van het Centrum voor Openbare Orde en 
Veiligheid (COOV) van de Rijksuniversiteit Groningen, een rapport uit bij Politie & Wetenschap. Het rap-
port beschrijft het gemeentelijk noodrecht van noodbevelen en noodverordeningen. In een gesprek licht 
onderzoeksleider Wierenga de belangrijkste bevindingen toe.

Paardenmiddel van   de burgemeester?
Noodbevel en noodverordening:

Het noodrecht lijkt een specialistische tak van 
sport. Veel burgemeesters zullen in hun carri-
ère hooguit eenmaal een noodverordening of 

een enkel noodbevel afkondigen. In Nederland wordt 
door de verschillende burgemeesters tezamen echter 
gemiddeld iedere week een noodmaatregel afgekon-
digd en honderden politieagenten zijn jaarlijks 
betrokken bij de handhaving daarvan. Als het 
eenmaal nodig is deze bevoegdheden in te zetten, 
gaat het om een situatie waarin je snel goed besla-
gen ten ijs moet komen. Het is dan belangrijk dat je 
niet zelf nog helemaal het wiel hoeft uit te vinden. 
Het was de reden voor Politie & Wetenschap en het 
COOV om de noodmaatregelen van de afgelopen vijf 
jaar eens tegen het licht te houden. Wierenga: ‘Een 
deel van het onderzoek gaat ook juist om de best 
practices. Hoe worden de maatregelen toegepast en 
passen ze binnen de grenzen van de wet? In het 
onderzoek hebben we de noodverordeningen en 
noodbevelen thematisch gerangschikt, zodat het 
relatief makkelijk is om in te schatten wat tijdens 
crises mag en niet mag.’

Om tot het overzicht van gebruikte noodverordenin-
gen en noodbevelen te komen, zijn alle gemeenten in 
het land aangeschreven. ‘Hier liepen we al tegen het 
eerste probleem aan, dat de archivering niet altijd op 
orde was. Volgens artikel 140 van de Gemeentewet 
moeten alle verordeningen digitaal worden gearchi-
veerd, maar dat laat in de praktijk te wensen over. 
Uiteindelijk hebben we met veel kunst en vliegwerk 
ruim 250 noodverordeningen en noodbevelen kunnen 
achterhalen.’

Weinig jurisprudentie
Het valt de onderzoekers op dat er weinig jurispru-
dentie is op het vlak van het noodrecht, waardoor het 
voor rechtswetenschappers een behoorlijk onontgon-
nen terrein is. ‘In de praktijk zie je dat mensen bij 
een crisis wel begrip kunnen opbrengen voor ingrij-
pende maatregelen. Nadien is het leed geleden en 
gaat men over tot de orde van de dag. Als de over-
heid iets wil onteigenen dan ligt het voor de hand dat 
je naar de rechter gaat. Maar als je een tijdje niet in 
een bepaald gebied mocht komen dan ga je niet zo 
snel een procedure starten als de zaak weer is genor-
maliseerd.’
´Dat laat onverlet dat het goed is om de grenzen van 
het noodrecht van tijd tot tijd scherp tegen het licht 
te houden,’ aldus Wierenga. ‘We moeten ons niet 
blindstaren op een uitspraak van de rechter. Tenslot-
te heeft ook de burgemeester bij zijn of haar benoe-
ming de eed of belofte afgelegd om alle wetten van 
het land te respecteren. Dat betekent dat je de 
rechtsstatelijkheid van bevoegdheden scherp voor 
ogen moet houden. Persoonlijk heb ik moeite met 
burgemeesters die naar noodmaatregelen grijpen en 
denken “als het niet mag, dan hoor ik het wel van de 
rechter”. Dat doet geen recht aan de zware verant-
woordelijkheid die de wetgever de burgemeester 
toekent. Dat moeten burgemeesters wel beseffen.’

Nood breekt wet?
Het brengt Wierenga op het adagium “Nood breekt 
wet”. ‘Dat adagium ging vooral op in vroegere tijden,’ 
aldus Wierenga. ‘Tegenwoordig zijn de grenzen van 
de wet steeds scherper afgebakend. Neem als voor-
beeld de Wet openbare manifestaties. Voordat die 
wet bestond, was het misschien onduidelijk in 
hoeverre je het recht op demonstreren mocht inper-
ken. Maar met de WOM zijn er duidelijke criteria 
opgesteld in samenspraak tussen de regering en  de 
Staten-Generaal. Mocht je het door omstandigheden 
nodig vinden om een demonstratie in te perken, dan 
moet je dus primair naar het stelsel van de WOM 

‘Burgemeesters moeten zich realiseren 
dat de noodverordening zich altijd op de 
burger moet richten.’
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Paardenmiddel van   de burgemeester?
kijken. Dan stel ik vast dat de wetgever voor het regu-
leren van de demonstratie zelf geen reden ziet om 
noodrecht in te zetten. Mogelijk wel voor tegende-
monstraties en andere openbare orde omstandighe-
den, maar niet voor het reguleren van de demonstra-
tie zelf. Het zou immers raar zijn om een wet – die 
minutieus regelt hoe je met een grondrecht om moet 
gaan – rücksichlos aan de kant kunt schuiven met 
een noodverordening.’

Voorbeelden
In het rapport komen tal van situaties langs waarin 
noodmaatregelen zijn gebruikt. Naast goede, creatie-
ve voorbeelden bevat het overzicht ook een aantal 
discutabele maatregelen. Wierenga: ‘Voor zowel het 
noodbevel als de noodverordening stelt de Gemeen-
tewet dat er sprake moet zijn van “oproerige bewe-
ging, van andere ernstige wanordelijkheden of van 
rampen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan 
daarvan”. In één geval zagen we dat in een oude 
moordzaak een forensisch onderzoek werd gedaan. 
Een groter gebied werd daarvoor afgegrendeld met 
een noodverordening. Dat moet je gebruikmaken van 
andere mogelijkheden omdat er geen sprake van 
(dreigende) ernstige wanordelijkheden of een ramp 
zal zijn. Ook zie je van tijd tot tijd de noodverordenin-
gen waarbij daklozen worden verplicht om van een 
opvanglocatie gebruik te maken, omdat het buiten 
vriest. Dat zijn structurele zaken die je beter in een 
APV kunt opnemen. Hetzelfde geldt voor de noodver-
ordening die jaarlijks wordt afgekondigd bij de Natio-
nale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Het 
is dan logischer om met de gemeenteraad een aparte 
verordening op te stellen, waarin je de veiligheidsrin-
gen en mogelijkheid voor gebiedsverboden stan-
daard regelt.’

Rampterrein
En het afgrendelen van een rampterrein met een 
noodverordening? ‘Na de Poldercrash kondigde de 
burgemeester van Haarlemmermeer een noodveror-
dening af. Dat was een proportioneel middel. In 
tegenstelling tot het moordonderzoek zie je een ramp 
niet aankomen. Om hulpverleners dan ongestoord 
hun werk te kunnen laten doen en ramptoerisme op 
afstand te houden, past in onze optiek een noodver-
ordening. Bij de aangespoelde bultrug op de Razen-
de Bol gold een noodverordening van de gemeente 

Texel. Met het oog op de gevaarzetting was daar ook 
wel iets voor te zeggen. Want we kennen allemaal het 
gevaar van een dode walvis die op het strand 
ontploft.’

Evacueren met verordening?
In de honderden noodverordeningen die Wierenga en 
zijn collega’s langs zagen komen, zaten een paar 
bijzondere exemplaren. ‘Zo verplichtte een noodver-
ordening alle vee en huisdieren in het gebied om zich 
elders te vervoegen. Gelukkig zagen we ook de goede 
varianten daarop, waarin de houders en/of eigenaren 
van de dieren in het gebied werden opgedragen om 
hun dieren elders onder te brengen.’ Hetgeen ons op 
de aloude discussie brengt of een burgemeester met 
een noodverordening mensen mag dwingen om hun 
huis te verlaten. ‘Het knelpunt in de discussie zit in 
de mate waarin het grondrecht op privéleven opzij 
kan worden gezet door de overheid. Wij komen in ons 
onderzoek tot de stelling dat je bijvoorbeeld bij hoog-

Adriaan Wierenga
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water mensen mag verplichten om hun eigen woning 
te verlaten, maar uitsluitend als sprake is van een 
acute levensbedreigende situatie. Volgens Europees 
recht heeft de overheid namelijk ook de plicht om op 
te treden als er sprake is van levensbedreigende risi-
co’s en in hoogst uitzonderlijke gevallen mag afgewe-
ken worden van de Grondwettelijke beperkingssyste-
matiek. Dat rechtvaardigt om in dat specifieke geval 
een evacuatie dwingend op te leggen.’

De burger als adressant
Een andere noodverordening die de rechtsweten-
schappers uit Groningen deed fronsen, kwam uit hun 
eigen stad. ‘In mei 2013 startte de Koning in Gronin-
gen met de tour langs alle provincies. In de afgekon-
digde noodverordening stond dat het was toegestaan 
om in woningen preventief te fouilleren. Terwijl de 
noodverordening normaliter alleen over de openbare 
orde en dus over de publieke ruimte kan gaan. Om 
dan ook nog de bevoegdheid tot preventief fouilleren 
toe te voegen in woningen binnen een gebied dat 
geen veiligheidsrisicogebied was, maakte de nood-
verordening wel heel curieus.’ Het brengt Wierenga 
op een cruciaal punt van zijn betoog. ‘Burgemeesters 
moeten zich realiseren dat de noodverordening zich 
altijd tot de burger moet richten. De burger geef je 
bepaalde instructies om iets te doen of te laten. De 
burger is zogezegd de normadressant van de noodbe-
voegdheden. Dat betekent dat je de politie geen 
nieuwe bevoegdheden mag geven. In het verleden 
zagen we wel noodverordeningen waarin de politie 
de mogelijkheid werd gegeven om preventief te fouil-
leren in een gebied. Dat zijn zaken die niet kunnen. 
Tegenwoordig is dat gelukkig opgelost door de moge-
lijkheid van preventief fouilleren in acute situaties 
mogelijk te maken. Maar in de kern komt het erop 
neer dat de politie binnen de wettelijke taken de 
noodverordening moet kunnen handhaven. Als 
burgemeester ga je immers ook de vuurwapeninstruc-
tie niet aanpassen met noodrecht.’ Het brengt 
Wierenga op voorbeelden die naar zijn idee rechtsta-
telijk discutabel zijn. ‘Met enige regelmaat zagen we 
de zinsnede dat de politie bevoegd wordt verklaard 
om alle bevelen te geven die noodzakelijk zijn ter 
handhaving van de openbare orde en veiligheid. 

Eigenlijk ben je dan niet meer bezig met het handha-
ven van de noodverordening, maar heb je de noodbe-
velsbevoegdheid van de burgemeester gedelegeerd. 
Dat is iets dat de wet simpelweg niet toestaat.’

Handhaven
Als belangrijke les geeft Wierenga mee om niet alleen 
de tekst van de noodverordening op de juiste manier 
op te stellen, maar ook oog te houden voor de hand-
haafbaarheid ervan. ‘Bij het ProjectX feest in Haren 
was er een noodverordening die het gebruik van alco-
hol op straat verbood. Maar als er dan te weinig poli-
tie is om daar ook naar te handelen, is het een papie-
ren tijger. Je kunt je voorstellen dat drie agenten die 
op het station blikjes bier in beslag moeten nemen 
van honderden ‘feestgangers’, de situatie eerder 
doen escaleren dan dat het bijdraagt aan een veilige 
situatie. De commissie-Cohen wees naar de burge-
meester, maar eigenlijk had de politie in de driehoek 
moeten aangeven dat de noodverordening niet te 
handhaven zou zijn. Dan was die ook niet in die vorm 
afgekondigd.’

Oefeningen
Om meer zicht te krijgen op de noodwetgeving raadt 
Wierenga ten slotte aan om noodverordeningen en 
noodbevelen ook nadrukkelijker in oefeningen op te 
nemen. ‘Vaak blijft het hangen op de mededeling 
“dat een noodverordening wordt afgekondigd”. Ik 
raad burgemeesters aan om bij een oefening over 
een bomruiming, hoogwater of ander thema, de 
concrete noodverordening uit te laten werken. Hope-
lijk kunnen de voorbeelden uit ons onderzoek helpen 
om snel tot een goed besluit te komen.’ 

Wouter Jong/NGB

Het onderzoek van A.J. Wierenga, C. Post en 
J. Koornstra is gratis te downloaden via de website 
van Politie en Wetenschap als PDF of eBook. 
http://www.politieenwetenschap.nl/noodmaatregelen/

´Een noodverordening moet ook  
handhaafbaar zijn, anders is het een 
papieren tijger.´
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Vertrouwen

dgbW

Chris Kuijpers

Directeur-generaal Bestuur en Wonen

Vertrouwen in de toekomst! Zoals u weet is dat de 
titel van het regeerakkoord van het kabinet Rutte-III. 
Een nieuw kabinet: ik heb het al vaak meegemaakt, 
maar elke keer is het toch weer spannend. Wat is 
nieuw? Waar wordt op bezuinigd? Waarvoor is extra 
geld of nieuwe regelgeving voorzien? Op het ministe-
rie en zeker ook daarbuiten wordt op dit moment 
door honderden mensen het regeerakkoord gespeld, 
geduid en van kritische kanttekeningen voorzien. Nu 
nog even de nieuwe ministers goed inwerken en we 
kunnen aan de slag. 
Sinds 1 augustus ben ik directeur-generaal Bestuur 
en Wonen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijkrelaties (BZK). En dat bevalt uitstekend. 
Ik mag me inzetten voor het versterken van de demo-
cratie en het openbaar bestuur, maar ook voor zaken 
die directe betekenis hebben voor het dagelijks leven 
van mensen. Ik noem de energietransitie en de 
betaalbaarheid van huurwoningen. Het regeerak-
koord zet de lijnen uit voor het beleid van de komen-
de jaren, en ik zie flink wat uitdagingen om onze 
tanden in te zetten. 
Ik doe dat graag op een transparante en toegankelij-
ke manier, samen met u. Zoals ik dat in het verleden 

ook deed als directeur-generaal bij het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu: dicht bij de politiek én 
samen met lokale partijen werken aan maatschappe-
lijke vraagstukken. Want of het nu gaat om de Omge-
vingswet, het afvalbeleid of het beleid voor luchtkwa-
liteit: zonder goede programmatische afspraken met 
de andere overheden kunnen we geen resultaat 
boeken.
Dat geldt zeker ook in mijn nieuwe baan. Onlangs 
sprak ik met een aantal burgemeesters over de 
opvang van mensen uit Sint Maarten. De hulp voor de 
wederopbouw is erop gericht dat mensen zo veel 
mogelijk op Sint Maarten kunnen blijven. Maar toch 
wil een beperkte groep zich in Nederland vestigen. 
Gemeenten willen dat wij vanuit BZK de regie nemen. 
Dat is begrijpelijk, maar zonder de gemeenten 
kunnen we het niet regelen. Inmiddels werken we 
samen met gemeenten en VNG aan een aanpak. We 
werken aan dit vraagstuk alsof er maar één overheid 
is. En voor burgers is dat natuurlijk ook zo! Ik reken 
erop dat we in de komende jaren nog veel vaker zo 
zullen werken. 
Want dat is één van de mooie dingen van het nieuwe 
regeerakkoord. Nadrukkelijk wordt de hand uitgesto-
ken naar de medeoverheden om gezamenlijk 
programmatisch vorm te geven aan de uitdagingen 
waar we voor staan. Of het nu om klimaat of energie 
gaat, de ontwikkeling van de decentralisaties in het 
sociaal domein, woningbouw of migratie. 
Vertrouwen in de toekomst heb ik zeker. Dat begint 
met vertrouwen in elkaar. Ik ga graag met u op zoek 
naar nieuwe samenwerkingsvormen, experimenten 
en innovaties. Niet als doel op zich, maar in het 
belang van een sterk openbaar bestuur, een vitale 
democratie en betaalbaar en goed wonen. Laten we 
er samen iets moois van maken!
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                         Jaarrede van     Liesbeth Spies
'Een genootschap van, voor en door de burgemeesters'

Kabinetsformatie 
Het wordt ondertussen hoog tijd dat er een nieuw 
Kabinet komt met hopelijk een sterke inzet op de 
kwaliteit van het openbaar bestuur. We verwachten in 
het regeerakkoord een ambitieus verhaal voor de 
versterking van de lokale democratie en de kwaliteit 
van de politieke ambtsdragers. Gemeenten ontwikke-
len zich – terecht – steeds meer als eerste overheid. 
Tegelijkertijd is de democratie op lokaal niveau 
kwetsbaar en heeft het lokaal bestuur impulsen 
nodig. De wereld buiten het gemeentehuis verandert 
in rap tempo en er liggen grote kansen en uitdagin-
gen om de kracht van burgers en bedrijven te verbin-
den met de kracht van het bestuur. Ik merk dat vooral 
gemeenteraden daarin zoekende zijn. 
Als ik goed heb gerekend zijn er nog precies 156 
dagen te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen 
op 21 maart volgend jaar. De politieke partijen zijn 
allemaal hard aan het werk om hun verkiezingspro-
gramma’s en kandidatenlijsten samen te stellen. 
Samen met de raadsledenvereniging Raadslid.nu en 
de Griffiersvereniging heeft het Genootschap van 
Burgemeesters de afgelopen maanden een serie 
bijeenkomsten met de titel “Trots op de raad” geor-
ganiseerd. Het aanzien van de raad stond daarin 
centraal. Laten we ons daar als burgemeesters ook 
actief voor inzetten. Als inwoners neerbuigend over 
de raad spreken, dan moeten we daar stelling tegen 
nemen. En als debatten in de raad naar een beden-
kelijk niveau gaan, dan zitten wij in de positie om 
daar vanaf de voorzittersstoel een wending aan te 
geven. Of na afloop in het presidium bespreken hoe 
we het raadswerk interessanter kunnen maken. Ook 
is integriteit een aandachtspunt in aanloop naar de 
raadsverkiezingen. De afgelopen maanden is er op 
diverse plaatsen gewezen op de gevaren van onder-
mijning. Hoewel burgemeesters in het onderzoek 
niet het beeld van structurele en breed verspreide 
vervlechting van onderwereld en bovenwereld 
herkennen, zien we wel dat er serieuze signalen zijn 
dat de georganiseerde misdaad de democratische 

besluitvorming probeert te beïnvloeden. Of zelfs 
probeert het openbaar bestuur te infiltreren of infec-
teren. Dat is niet iets dat de betrokken gemeenten 
en burgemeesters alleen kunnen oplossen maar een 
vraagstuk waar we met tal van partijen langdurig 
mee aan de slag moeten. Voor de lokale democratie 
en het lokaal bestuur is de kwaliteit van politieke en 
bestuurlijke ambtsdragers cruciaal. De komende 
jaren is een programma nodig dat inzet op de 
professionalisering van deze ambtsdragers. Ambts-
dragers moeten ‘ontzorgd’ zijn en niet overgeleverd 
zijn aan politiek debat over de noodzaak van de 
maatregelen. 

Openbare orde en veiligheid 
In kwantitatief en kwalitatief opzicht vraagt het veilig-
heidsbeleid om investeringen in de gehele keten: Van 
preventie tot nazorg. Dat kan alleen met een integrale 
aanpak van alle betrokken partijen op alle overheids-
niveaus. Dat betekent forse extra middelen voor de 
politie en uitbreiding van de sterkte voor zowel de 
gebiedsgebonden politiezorg – denk aan het aantal 
wijkagenten – als voor de recherchefunctie. De regio-
burgemeesters hebben met het Openbaar Ministerie 
een investeringsagenda opgesteld met ambities voor 
de ontwikkeling van de politie, die wij als genoot-
schap van harte onderschrijven. Politiewerk blijft 
toch vooral lokaal werk, waarbij goede aansluiting bij 
het gemeentelijke veiligheidsbeleid een vereiste is. 
Binnen het stelsel van Nationale Politie moeten de 
burgemeesters meer zeggenschap krijgen over inzet 
van politiemiddelen om ons gezag over de politie en 
verantwoordelijkheid voor de handhaving van de 
openbare orde en veiligheid waar te kunnen maken. 
De aanpak van ondermijning is hierin een speerpunt. 
Met goede inzet van de RIEC’s, de belastingdienst en 
andere komen we tot een integrale aanpak, waarbij 
de burgemeesters een voorname rol vervullen. Toch 
moeten we hier onze beperkingen weten. De burge-
meester is niet de burger-sheriff en de grote crime-
fighter. Aan de ene kant moet een burgemeester door 

Het NGB Najaarscongres kent traditiegetrouw de jaarrede van de voorzitter. Ditmaal hield Liesbeth 
Spies haar eerste jaarrede waarin ze aandacht besteedde aan onder meer het regeerakkoord, de open-
bare orde en veiligheid in relatie tot het ambt en de aanstellingswijze van de burgemeester. In dit 
Burgemeestersblad is een samenvatting opgenomen.  De volledige jaarrede is te vinden op de website.
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kunnen pakken als dat nodig is, maar we moeten wel 
oppassen dat we te veel naar ons toegeschoven krij-
gen. Datzelfde geldt voor de wet Langdurige zorg die 
bij de eerste kamer in behandeling is en die nogal 
wat consequenties kan hebben voor de wijze waarop 
tot op heden de in-bewaring-stelling plaatsvindt. Het 
is goed om de ketens van zorg en veiligheid sterker te 
verbinden. Maar laten we wel ieder onze eigen rol 
blijven vervullen. 

De aanstellingswijze 
Het is droevig om te merken dat het vraagstuk zich 
opnieuw verengt tot ‘de gekozen burgemeester’. Als 
genootschap hebben wij keer op keer duidelijk 
gemaakt dat het niet gaat om de digitale vraag of de 
burgemeester gekozen moet worden of niet. De 
aanstellingswijze van de burgemeester moet passen 
in het gehele lokale bestuursmodel. Voor ons burge-
meesters ligt in de onafhankelijke positie van de 
burgemeester de kern van de functie. “Boven de 
partijen en tussen de mensen” kenschetst deze posi-
tie die door velen zo gewaardeerd wordt. Juist omdat 
de burgemeester geen politiek figuur is, is het 
vertrouwen van de burgers in het ambt van burge-
meester groot. Waarom zou je dan juist de burge-
meestersfunctie gaan politiseren? Voor welk 
probleem is dat een oplossing? Bovendien verandert 
het karakter van het ambt geheel en zullen de 
verhoudingen met bijvoorbeeld de raad en met de 
wethouders totaal veranderen. Natuurlijk is dat 
mogelijk, kijk maar naar andere landen, maar dan 

moeten we wel alles op de schop nemen; en wie zit 
daar nu op te wachten? Ik in elk geval niet. 

Activiteiten van het NGB 
Op het gebied van openbare orde en veiligheid spelen 
er diverse zaken, die voor de burgemeestersfunctie 
van betekenis zijn. Denk aan de evaluatie van de Poli-
tiewet, de aanpak van ondermijning, de ontwikkeling 
in de veiligheidsregio’s en de veranderingen in de 
verplichte GGZ, waar u waarschijnlijk nieuwe taken 
krijgt. Het bestuur van het NGB wil hier de komende 
tijd meer aandacht aan besteden en de belangen van 
burgemeesters meer voor het voetlicht brengen. Dat 
doen we uiteraard in samenspraak met de VNG, de 
regioburgemeesters en het Veiligheidsberaad. 
Het bestuur wil meer werk maken van de zorg en 
nazorg voor burgemeesters die min of meer gedwon-
gen moeten vertrekken. Het genootschap heeft dit 
jaar ook mijlpalen te vieren. Zo bestaat het Professio-
naliseringsfonds vijftien jaar. In die jaren is het 
genootschap in staat gesteld om een uitgebreid 
opleidingenprogramma te verzorgen, dat door u zeer 
gewaardeerd wordt. Van de Lochemconferenties tot 
Het Initiatief; van intervisie tot de mediation oplei-
ding; het zijn stuk voor stuk waardevolle program-
ma’s voor wie zijn vak als burgemeester verder wil 
ontwikkelen  Een genootschap waar alle burgemees-
ters trots op zijn, dat is waar het bestuur en ons 
ondersteunende bureau aan willen werken. Dat bete-
kent vooral een genootschap van, voor en door de 
burgemeesters. 

Liesbeth Spies, voorzitter NGB
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Najaarscongres 2017 Lelystad

Een warm ontvangst van het NGB-Bureau 

op een stormachtige ochtend

Prof. dr. Paul ’t Hart behandelt 

vragen en dilemma’s uit de 

Evaluatiecommissie Politiewet 2012 

Burgemeester Ina Adema van Lelystad heet ons 

van harte welkom in haar stad
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Najaarscongres 2017 Lelystad

Erik Akerboom legt de visies en 

ambities van de Nederlandse 

Politie uit     

Forumdiscussie o.l.v. 

Ron Tenge met Erik Akerboom, 

Lex Mellink en Hubert Bruls

Burgemeesters kunnen ook luisteren…
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Er werd actief mee 

gediscussieerd

Ook voor de innerlijke mens werd gezorgd…

Burgemeester Hubert Bruls spreekt namens de Regio-

burgemeesters over de gevolgen van de nieuwe 

verhoudingen tussen beheer en gezag binnen het 

landelijke politiebestel voor de lokale verankering
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Prof. mr. dr. Jan Brouwer 

spreekt over de bevoegdhe-

den, middelen en beperkingen 

van de burgemeester

Mr. Jet Hoogendijk behandel-

de een aantal lokale casus-

sen waar de samenwerking 

in de driehoek centraal stond

Famke van Spaendonk over de 

vakinhoudelijke ontwikkelingen van 

de gebiedsgebonden politiezorg
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Patricia Zorko (NCTV) verzorgt een inleiding 

op de voorstelling “Alles voor Allah”

Voorstelling “Alles voor Allah” over de radicalisering 

van een jongen en de impact op het gezin en omgeving
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Ook (demissionair) minister 

Plasterk was aanwezig

De jaarrede van onze 

voorzitter Liesbeth Spies
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‘Burgemeesters moeten de Omgevingswet niet overlaten aan de wethouder ruimtelijke ordening. Voor 
het sturen op leefbaarheid en veiligheid is het bestuursrecht even hard nodig als het strafrecht,’ zegt 
burgemeester Paul Depla van Breda.

‘Burgemeester moet  zich bemoeien met Omgevingswet’
Ruimtelijke regels essentieel voor veiligheid

Hij zegt het tegen de achtergrond van de Task-
force ondermijning. Vijf Brabantse steden 
werken samen met de provincie, politie en 

justitie en de belastingdienst aan het bestrijden van 
georganiseerde, ondermijnende drugscriminaliteit. 
‘Dat is niet alleen een kwestie van strafrecht, je hebt 
ook bestuursrechtelijke maatregelen nodig zoals het 
sluiten van panden, en fiscale maatregelen om crimi-
nelen hun geld te kunnen afpakken. Dat vraagt 
samenwerken en (kennis)delen in één netwerk met 
verschillende organisaties van de overheid. Telkens 
moet je bedenken: hoe en met welk instrument berei-
ken we het beste resultaat?’ Het zijn toepasselijke 
noties voor de invoering van de Omgevingswet.’

Geen gesneden koek
Het verband tussen sociale en fysieke veiligheid en 
ruimtelijke wet- en regelgeving is nog geen gesneden 
koek. Een rondje bellen leert dat veel burgemeesters 
nog niet zijn ingeschoten op de Omgevingswet. Het 
gevoel van urgentie is nog niet groot en veel burge-
meesters zoeken naar hun rol en toegevoegde waar-
de. Dit wordt versterkt door het uitstel van de invoe-
ringsdatum naar 2021. Maar pas op, de einddatum 
blijft gelijk; in 2029 moet het laatste omgevingsplan 
werkend zijn. Gemeenten krijgen niet meer tijd voor 
de totale transitie.

Zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving 
staat als opdracht in de Omgevingswet omschreven. 
‘Hoe krijg je voor elkaar dat sociale en fysieke veilig-
heidsaspecten goed in de omgevingsvisie en het 
omgevingsplan terechtkomen? Die vraag ligt nadruk-
kelijk op het bord van burgemeesters,’ zegt Depla. Hij 
signaleert dat veiligheidsregio’s en omgevingsdien-

sten elkaar door de regionalisering niet altijd goed 
weten te vinden. ‘Een sterke samenwerking tussen 
die diensten is vereist. De regionalisering was nodig 
voor de kwaliteit en de robuustheid van de organisa-
ties, de keerzijde daarvan is dat kokers zijn ontstaan. 
Werken vanuit een koker is niet per se slecht, maar je 
moet wel verbinding maken met andere organisaties 
die vanuit een ander perspectief kijken naar de 
problematiek.’

Criminele circuit
Burgemeesters hebben weinig zicht op wat er in de 
gemeenschappelijke regeling voor de omgevings-
dienst gebeurt. ‘In het college komen verschillende 
perspectieven bij elkaar, maar in het bestuur van de 
omgevingsdienst zitten alleen portefeuillehouders. 
De burgemeester staat op afstand, dat bevestigt het 
verkokerde perspectief. In ondermijningsaanpak 
hebben we gemerkt dat het effectief is als verschil-
lende kokers elkaar regelmatig treffen.’
De Taskforce werd in 2010 ingesteld op initiatief van 
toenmalig burgemeester Rob van Gijzel van Eindho-
ven. De aanleiding was het grote aantal moorden in 
het criminele circuit. Dat de vijf Brabantse steden de 
handen ineensloegen met politie, justitie en de 
belastingdienst leidde tot een andere kijk. ‘We zien 
criminaliteit niet alleen als iets wat strafbaar is, maar 
ook als een industrie waarvan je het bedrijfsproces 
kunt dwarsbomen met verschillende instrumenten: 
door bedrijfslocaties af te pakken met het bestuurs-
recht of door eigendom te onttrekken met het fiscaal 
recht. Herdefiniëren van het probleem leidt tot ande-
re tactieken. Het Openbaar Ministerie komt erachter 
dat gemeenten belangrijke partners zijn.’ Het 
gesprek, de uitwisseling en het delen van de verant-
woordelijkheid gaat niet gemakkelijk. ‘Voor een deel 
verlies je je autonomie, je moet je positie delen. De 
politie ervaart ineens dat hij niet meer alleen over de 
aanpak van criminaliteit gaat, de politie heeft ook 
belang bij het bestuursrecht. Dat leidt soms tot ande-
re keuzes: ga je vier jaar rechercheren om verdachten 
te kunnen pakken? Of neem je bestuurlijke maatrege-
len om locaties te sluiten? Dat kan effect hebben op 

‘Regionalisering heeft geleid 
tot verkokering.’
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‘Burgemeester moet  zich bemoeien met Omgevingswet’
de strafzaak. Het bestuursrecht is soms effectiever 
om criminaliteit te bestrijden dan de klassieke straf-
rechtinterventie. Waar ben je meer mee geholpen: als 
de leider van een crimineel hennepbedrijf in de cel 
zit? Of kun je tevreden zijn als het bedrijf failliet is?

Het bestuursrecht als essentieel instrument voor leef-
baarheid en veiligheid vraagt adequate en proportio-
nele regelgeving. Daarom is strategisch van belang 
dat burgemeesters zich bemoeien met de omgevings-
visie en het omgevingsplan. Depla: ‘De kwaliteit van 
de fysieke leefomgeving heeft te maken met leefbaar-
heid en veiligheid. Dat moet je borgen in de wettelij-
ke instrumenten om te voorkomen dat je met lege 
handen staat als er opeens overal kapperszaken zijn 
waar enkel geld wordt witgewassen.’

geen ver-van-je-bedshow
Hoe verdraagt dit zich met het doel van de Omge-
vingswet om burgers en ondernemers meer ruimte te 
laten en minder te werken met vergunningen? Zonder 
vergunningenstelsel is het lastiger om in te grijpen. 
‘Ik denk dat je veiligheid en leefbaarheid in de omge-
vingsvisie positief moet formuleren zonder in een 
vergunningstelsel te schieten. De kunst is om met 
goede vangnetbepalingen mogelijk te maken dat je 
kunt ingrijpen als het misgaat. Dat kunnen tijdelijke, 
gerichte interventies zijn. Dat past bij de Omgevings-
wet.’
Depla bepleit dat burgemeesters op hun qui vive zijn 
bij de Omgevingswet. ‘De georganiseerde criminali-
teit maakt gebruik van elk gaatje in de regelgeving. Je 
bent naïef als je denkt: dat overkomt mijn stad niet. 
Nu zijn het kapperszaken en bruidswinkels, morgen 
zijn het fitnesscentra. Het ruimtelijk proces heeft 
grote gevolgen voor de leefbaarheid en de veiligheid. 
Het gaat mij erom dat dit niet alleen een vraagstuk is 
voor de wethouders ruimtelijke ordening. De burge-

meester moet zich ervan vergewissen welke keuzes 
worden gemaakt. De Omgevingswet is geen ver-van-
je-bedshow.’

Marjan Arenoe

Paul Depla

Voorkom dat je met lege 
handen staat als de  

witwaskappers de  
grond uitschieten.’
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Jonathan Johnson is gezaghebber van Saba en uit dien hoofde lid van het Nederlands Genootschap van 
Burgemeesters. Begin september werd Saba als een van de eilanden in het Caribisch gebied getrof-
fen door orkaan Irma. Naar Nederlandse maatstaven is de ravage die Irma achterliet op Saba, Sint 
Eustatius en Sint Maarten van ongekende omvang. Een gesprek over de impact van orkaan Irma op het 
kleine eiland.

‘We moeten nog veel improviseren’
Gezaghebber Saba Jonathan Johnson:

‘Laat ik duidelijk zijn. De schade op Sint 
Maarten was vele malen groter’, zegt John-
son. ‘Maar ook op Saba zit de schrik er nog 

goed in. Irma was nog niet weg of orkaan José diende 
zich al aan. Wij zijn na Irma snel de straat op gegaan 
om alle losliggende spullen die er lagen op te 
ruimen, zodat ze niet nieuwe schade zouden aanrich-
ten bij de volgende orkaan. Dat was in zekere zin 
grappig. Toen de Koning met de minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties bij ons langs-
kwam, hadden zij eerst het idee dat het bij ons wel 
meeviel. Maar we hadden vooral hard gewerkt om de 
boel op tijd op te ruimen.’

Improviseren
Volgens Johnson is de totaal geraamde schade op 
Saba ongeveer 10 miljoen dollar. ‘Wat ons met name 
zorgen baart is de infrastructuur. Niet alleen door de 
wind, maar ook door de regenval die Irma met zich 
meebracht is veel vernield. Ook mijn eigen gezag-
hebberswoning heeft waterschade. De pier van de 
vissershaven is vernield. De grote haven is voorlopig 
niet meer goed bruikbaar. Voor bouwmaterialen zijn 
we normaliter afhankelijk van Miami. Miami was 
lange tijd niet bereikbaar, omdat orkaan Irma nadien 

juist doorging naar Miami. Voor medicijnen zijn we 
vooral afhankelijk van Puerto Rico en St. Thomas, 
twee eilanden die ook hebben geleden onder de 
orkanen. Puerto Rico heeft met name te lijden gehad 
van orkaan Maria. Spullen worden normaal gespro-
ken ook via Sint Maarten ingevlogen, maar dat lukt 
voorlopig ook niet meer. In die zin zijn we nog erg op 
onszelf aangewezen en moeten we veel improvise-
ren.’

 Voorbereiding
Het zijn crises waar Nederlandse burgemeesters zich 
bijna geen voorstelling van kunnen maken. Op het 
eiland, dat normaliter 2000 mensen huisvest, was er 
toch het nodige gedaan aan voorbereiding. ‘Wij 
kennen het klappen van de zweep. Zelf studeerde ik 
in de VS ten tijde van grote orkanen Lenny, Luis, Mari-
lin, George. Maar Irma overtrof alles. Niet alleen in 
fysieke schade, maar ook geestelijk zitten sommigen 
er echt doorheen. Het urenlange gebulder. De druk 
op het hoofd. Terwijl we weten dat het orkaanseizoen 
pas in december voorbij is.’ In de voorbereiding zijn 
de scenario’s uit de kast gehaald. ‘We hebben een 
avondklok ingesteld. Bulldozers stonden over het 
eiland verspreid om aan het werk te kunnen gaan 
zodra de storm voorbij was. We hadden zicht op de 
voorraad benzine voor onze elektriciteitsvoorziening. 
Na eerdere orkanen hebben we de elektriciteitsfa-
briek al naar een locatie verder van zee verplaatst. 
Veel leidingen zijn in de loop der jaren ondergronds 
gelegd. Dat soort beslissingen hebben wel geholpen 
om de schade te beperken.’

Burgervader
In de rol van gezaghebber lijkt de rol op die van de 
Nederlandse burgervader, zegt Johnson. ‘Eigenlijk heb 

Jonathan Johnson

‘Wij kennen het klappen van de zweep.’
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‘We moeten nog veel improviseren’
je twee rollen. De eerste richt zich op de eigen 
mensen. Veel medewerkers en inwoners hebben fami-
lie op Sint Maarten. De eerste dagen verliep het 
contact uiterst moeizaam. Daar maakten wij ons 
zorgen over, terwijl we tegelijkertijd ook aan het werk 
moesten op Saba. Richting de inwoners proberen we 
nu, zo goed en zo kwaad als dat gaat, de mensen die 
dakloos zijn geworden te helpen. Er lopen gesprekken 
met Economische Zaken en BZK, over de verbindingen 
met het eiland en het toerisme als het orkaanseizoen 
voorbij is. Als het toerisme minder wordt, heeft dat 
ook effect op de belastinginkomsten van het open-
baar lichaam. We hebben met Financiën besproken 
wat de mogelijkheden zijn voor hoteleigenaren die de 
belastingen niet kunnen betalen. Ook hebben we 
zorgen om de kreeftenvissers, die normaal gesproken 
hun vangsten aan Sint Maarten verkopen. Daar zijn 
honderd mensen op Saba direct of indirect afhanke-
lijk van. Op een of andere manier moeten we hun 
eigen zelfredzaamheid zien te stimuleren.’

Whatsapp
Johnson voelt zich soms mediator, psycholoog en 
maatschappelijk werker ineen. ‘Mensen willen hun 
verhalen kwijt. Ik probeer ze moed in te spreken. Dat 
heb ik van meet af aan gedaan. In een-op-een-
gesprekken op straat, maar ook via Whatsapp. Ons 
radiostation lag er na Irma uit, maar internet werkte 
wel. Ik heb toen korte voice messages van drie minu-
ten ingesproken en die verspreid onder mijn netwerk. 
Die werden razendsnel gedeeld op het eiland. Daar-
mee was iedereen toch op de hoogte. Ook via Face-
book hebben we veel informatie gedeeld, ook om de 
ouders van de studenten op onze medische school te 
informeren.’

 Hulp
Johnson is erg tevreden over de hulp van Defensie en 
Binnenlandse Zaken. ‘Vanuit Den Haag is ook onder-
steuning gekomen voor onze rampenstaf. En de mari-
niers van defensie hebben hier geweldige bijstand 
verleend.’ Tot slot is het bezoek van de Koning en 
minister Platsterk het vermelden waard. ‘Veel mensen 
op Saba herinnerden zich nog het bezoek van Konin-
gin Beatrix in de jaren negentig. De Koning werd hier, 
net als zijn moeder, met open armen ontvangen. Hij 
sprak met schoolkinderen en ging in gesprek met 
slachtoffers. Hij stak ons een hart onder de riem.’

Tot slot heeft Johnson een belangrijke les voor zijn 
collega’s in Nederland. ‘Onderschat niet het belang 
van je rol onder dit soort omstandigheden. Mensen 
ontlenen hoop aan het optreden van de burgemees-
ter. Het is mooi als je door je functie een bijdrage aan 
hun herstel kunt leveren. Niet alleen in fysieke, maar 
ook in emotionele zin. Het lijkt klein, maar het is een 
wezenlijke rol die je nauwelijks kunt onderschatten.’

Wouter Jong/NGB 

Crisisoverleg Saba

Jonathan Johnson helpt mee

‘Via gesproken Whatsapp- berichten 
informeerden we de bevolking. 

Dat werkte razendsnel.’
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Burgemeesters gaan op verschillende manieren in gesprek met hun inwoners. In het vorige 
Burgemeestersblad besteedden we aandacht aan ‘De Rode Bank’ waarmee burgemeester Hans Wagner 
van Albrandswaard met verschillende partijen praat over veiligheidsthema’s in zijn gemeente. Ditmaal 
gaan burgemeester Harm-Jan van Schaik en Floor Ziegler met de ‘Dwarszitter’ Harderwijk in.

Verbinden door Dwarszitten
Het échte gesprek:

de ‘Dwarszitter’ is een houten bankje dat 
ontworpen is door het bureau Overtreders W. 
Het bankje is zo gemaakt dat het haaks op 

een ander bankje, muurtje of iets anders dat 
uitsteekt, kan staan. Twee mensen nemen tegenover 
elkaar plaats en er ontstaan een laagdrempelig 
gesprek. Initiatiefneemster Floor Ziegler is stadma-
ker en verbinder tussen de leef- en systeemwereld 
(cultureel maatschappelijk ondernemer en coach 
voor creatieven).  Ze bedacht de Dwarszitter tijdens 
de  Amerikaanse presidentverkiezingen: ‘ Trump 

werd gekozen, en veel mensen waren verontwaar-
digd en boos. Die boosheid is een elementaire en 
universele emotie die we allemaal (h)erkennen. Ik 
vond dat ik daar iets mee moest doen. Op de Dwars-
zitter kun je letterlijk plaatsnemen en vertellen wat 
je dwars zit. Als je echt gaat luisteren naar wat 

mensen dwarszit, eindigen die gesprekken vaak 
heel vrolijk.’

Spontane ontmoetingen
Burgemeester Harm-Jan van Schaik van Harderwijk is 
de eerste burgemeester in Nederland die ‘dwarszit’. 
‘De aanleiding voor mij om mee te doen met dit initi-
atief is omdat er in iedere gemeente wel boosheid of 
irritatie zit die doorgaans niet gehoord wordt. Ofwel, 
mensen weten niet waar ze met die boosheid naartoe 
moeten, of durven niet direct de burgemeester aan te 
spreken. Door zelf de wijk in te gaan, stel je jezelf 
open op en dat nodigt vaak uit tot spontane ontmoe-
tingen en interessante gesprekken. Ik vond het 
verrassend dat ik met mensen in gesprek kwam, die 
ik normaal niet zo snel zou spreken. Zo had ik een 
gesprek met een jongen van 20 die vol ideeën zat 
voor de jongeren in Harderwijk. Hij doet niet mee aan 
activiteiten die al door de gemeente Harderwijk 
worden georganiseerd, maar hij wilde wèl zijn eigen 
netwerk aanspreken om zelf iets te organiseren. We 
hebben telefoonnummers uitgewisseld. Dat is mooi.’
Floor Ziegler: ‘Door te luisteren en te vragen naar 
hobby’s, passies en drijfveren, zie je automatisch 

Fotografie Ton Pors Fotografie Ton Pors

‘Het is af en toe goed om te toetsen 
of je als gemeente goed bezig bent.’



Ook dwarszitten?
Kijk voor meer informatie over de dwarszitter 
op www.floorziegler.nl. de dwarszitter kan 
besteld worden door een email te sturen naar: 
info@dwarzitter.nl. 
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Verbinden door Dwarszitten
een betrokkenheid ontstaan waar je als gemeente 
veel aan hebt. ’

Protocollenterreur doorbreken
‘Het is ook af en toe goed om te toetsen of je als 
gemeente goed bezig bent. Door te luisteren en te 
vragen, kom je er sneller achter wat iemand dwarszit 
of juist drijft, waardoor je veel beter kunt faciliteren’, 
aldus Harm-Jan van Schaik. ‘Zo spraken wij ook 
iemand van het AZC. Hij zou dolgraag een laptop 
willen hebben, waardoor hij sneller Nederlands kan 
leren en mee kan doen op school. Hij wil ook graag 
vrijwilligerswerk als automonteur doen omdat hij 
daar uiteindelijk zijn beroep van wil maken. Volgens 
de protocollen is dat onmogelijk omdat dit als 
concurrentie van een reguliere baan wordt gezien in 
plaats van een werkervaringsplek. Die protocollenter-
reur moeten we doorbreken en kijken hoe we iemand 
echt kunnen helpen.’
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zou 
de Dwarszitter ook een neutraal campagne-element 
kunnen zijn volgens Floor Ziegler. ‘Juist door eerst te 
luisteren naar wat iemand dwarszit en beweegt, zijn 
mensen veel ontvankelijker om te luisteren naar wat 
je te zeggen hebt en kun je je politieke partij nog 
beter profileren. De meeste mensen lezen geen 
verkiezingsprogramma’s, zij willen gewoon gehoord 
worden. Naast raadsleden, gemeentesecretarissen en 
wethouders, vind ik het mooi om te zien dat nu ook 
burgemeesters bekend raken met de Dwarszitter.’ Als 
burgemeester kun je op een laagdrempelige manier 

het verschil maken vindt Harm-Jan van Schaik. ‘Door 
af en toe de wijk in te gaan en te spreken met wille-
keurige mensen, kom je vaak tot boeiende gesprek-
ken en ideeën, waar je als stad mee verder kunt. 
En daar doe je het uiteindelijk voor. ’ Tenslotte kun je 

als burgemeester ook ‘Luisteraars’ in je eigen stad 
aanwijzen. Mensen die van nature al openstaan en 
betrokken zijn bij dat wat er in de samenleving 
speelt.  Via de Dwarszitter kunnen deze ‘Luisteraars’ 
de verhalen en ideeën die er leven ophalen en deze 
vertaald worden naar nieuwe samenwerkingen en 
gemeentelijk beleid.

Anouck Haverhoek/NGB 

Fotografie Ton Pors Fotografie Ton Pors

‘Als je echt gaat luisteren naar wat 
mensen dwarszit eindigen die gesprekken 

vaak heel vrolijk.’
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SERVICE ▸

Dag van de Lokale Democratie 
Op vrijdag 17 november (09.00 – 17.00 uur) 
is in De Woonindustrie in Nieuwegein de 
Dag van de Lokale Democratie. Een dag vol 
inspirerende voorbeelden en praktische 
handvatten voor volksvertegenwoordigers, 
bestuurders, actieve inwoners en professi-
onals die samen aan meer en betere 
democratie willen werken in hun gemeen-
ten. De Dag van de Lokale Democratie is 
een initiatief van het ministerie van BZK, 
de VNG, de Democratic Challenge en de 
beroepsverenigingen van burgemeesters, 
raadsleden, wethouders, griffiers en 
gemeentesecretarissen.
Informatie over het programma en inschrij-
ving: www.dagvandelokaledemocratie.nl. 

Lochemconferenties 2018 
De bladeren vallen en dat is het teken dat 
de voorbereidingen voor de Lochemconfe-
renties zijn gestart. In november kunt u de 
uitnodiging tegemoet zien en vanaf dan 
kunt u zich inschrijven. Wel kunnen we u 
de data van de conferenties alvast door-
geven. Deze zijn van het diner op de dins-
dagavond tot en met de lunch op donder-
dag op:
• 23-25 januari
• 30 januari – 1 februari
• 6-8 februari
• 20-22 februari
• 27 februari – 1 maart 
• 6-8 maart

VROUWENkamer
‘De burgemeester heeft een prachtig 
beroep. Maar het heeft één groot 
nadeel: je bent letterlijk en figuurlijk 
geketend. Het ambt vraagt dat je je 
doorlopend aanpast. Dan ben je weer 
burgervader, dan weer crisismanager, 
dan weer de politicus. Iedereen kijkt 
naar je.
Als burgemeester en politicus verant-
woord je je tegenover de buitenwereld: 
kiezers, gemeenteraadsleden en 
burgers. Als kunstenaar verantwoord je 
je tegenover jezelf en ben je autonoom. 
Die autonomie is het grote verschil. Het 
geeft je ruimte, het gaat om je eigen 
smaak en boodschap. De spanning 
tussen de aanpassing en het onaange-
paste moest een uitweg vinden. Dit 
boek ‘VROUWENkamer’ is daar een 
resultaat van. Het illustreert twee 
werelden, die van de politiek en die 
van de fantasie. Net als de door mij 
bewonderde striptekenaar Crumb, met 
zijn prachtige ‘Restaurant Placemat 

Drawings’, nodigden de kaartjes in de 
Senaat mij uit om in beelden te fanta-
seren. Die fantasie over vrouwen, hun 
karakter, hun uiterlijk en hun betekenis 
in de schilderkunst. Zo ontstonden 
tientallen tekeningen, vrouwenportret-
ten op papier van de Eerste Kamer. De 
burgemeester komt wel erg aan de 
rand van de weg, als hij richting seks, 
lust en erotiek gaat. Met de tekeningen 
bewoog ik me in het domein van de 
vrijheid. Ik vroeg aan de dichter JACE 
van de Ven om zich te laten inspireren 
door de portretten. En er gedichten bij 
te maken. Het resultaat is een beeld 
van de burgemeester en de dichter, die 
hun fantasie volgen: onaangepast, 
ontketend.’
Ruud Vreeman
VROUWENkamer (ISBN 978-90-6663-
082-6) met 52 tekeningen van Ruud 
Vreeman en gedichten van JACE van 
de Ven is uitgegeven door De Boeken-
fabriek en kost €14,95.
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Het Burgemeestersblad is mede mogelijk door 
bijdragen van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en Deloitte.

COLOFON

Landelijke 
Kinderburgemeestersdag
Op zaterdag 14 oktober was de Landelijke 
Kinderburgemeestersdag. De kinderbur-
gemeesters stelden er een Manifest voor 
de Kinderburgemeesters vast en hielden 
1 minuut stilte voor burgemeester Van der 
Laan. Hij luisterde naar kinderen en vond 
het belangrijk dat de KinderMeldcode 
bekend zou worden voor iedereen. De 
KinderMeldcode luidt: Zoek een volwasse-
ne  die je vertrouwt, die naar je luistert en 
die je helpt. Zoek net zo lang tot je die 
gevonden hebt. Eén van de deelnemende 
Kinderburgemeesters: “Ik vind dat alle 
kinderen moeten weten waar je naar toe 

kunt gaan als je hulp nodig hebt. Ik kan 
daar aan meehelpen.”
Zie: www.burgemeesters.nl/kinderburge-
meesters

Zakboek Raadsleden
Een praktisch handboek voor raadsle-
den. Dat was het doel van Peter van 
den Berg ,raadslid in Waddinxveen, 
en Jorden Hagenbeek toen zij begon-
nen met het schrijven van het 
Zakboek Raadsleden. Het zakboek 
geeft (toekomstige) raadsleden een 
naslagwerk waarmee zij aan de slag 
kunnen. In het boek staan praktische 
checklists, tips van ervaren raadsle-
den, griffiers en bestuurders en een 
uitgebreide begrippenlijst. 
Het Zakboek Raadsleden bestaat uit 
drie delen, te weten de gemeente-
raad, de fractie en het raadslid. Hier-
door zijn de hoofdstukken afzonder-
lijk van elkaar te lezen, afhankelijk 
van de fase van de verkiezingscyclus 
waarin de lezer zich bevindt. In het 
eerste deel komen bijvoorbeeld de 
instrumenten en de verantwoordelijk-
heden van de gemeenteraad aan bod. 
Vervolgens het fractieprogramma, 
efficiënt vergaderen en hoe om te 
gaan met integriteitskwesties en 
ondermijning. Tot slot wordt er 

aandacht besteed aan het raadslid 
zelf. Hier gaat het onder andere over 
timemanagement, onderhandelen en 
debat binnen de lokale politiek.
Zakboek Raadsleden, mr. C.P.W. 
(Peter) van den Berg en C.J. (Jorden) 
Hagenbeek, Uitgeverij Berghauser 
Pont, ISBN 978-94-9193-092-8, 
€ 24,95.
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In deze editie komen uitgebreid aan bod:

• De nieuwe Aanbestedingswet, zoals gewijzigd op 1 juli 2016.

• De rechtspraak vanaf 2000 tot en met begin 2017 en de in de rechtspraak 

behandelde praktijkvoorbeelden. 

• Alle voor de praktijk relevante onderwerpen zoals de wijze van voorbereiding en uitvoering 

van een aanbestedingsprocedure (inclusief handige stappenplannen), de werkingssfeer 

van het aanbestedingsrecht en de mogelijkheden om besluiten van aanbesteders voor de 

rechter aan te vechten.  

Meer nog dan in vorige edities wordt ten behoeve van bestuurders en beleidsmedewerkers 

aandacht besteed aan het aanbestedingsbeleid. 

Mr. M.J.J.M. Essers
Auteur mr. M.J.J.M. Essers is advocaat bij Essers Advocaten. Sinds vele jaren procedeert en adviseert hij op het gebied 
van het aanbestedingsrecht en het aanbestedingsbeleid.

Mr. C.A.M. Lombert
Auteur mr. C.A.M. Lombert is advocaat bij advocatenkantoor Loyens & Loeff.

Vijfde druk 
Aanbestedingsrecht voor 
overheden

• De nieuwe Aanbestedingswet, zoals gewijzigd op 1 juli 2016.

Aanbestedingsrecht voor overheden is bedoeld voor 

de vele juristen, adviseurs van aanbesteders en 

ondernemers die in de praktijk met aanbestedingen 

werken. In deze geheel herziene vijfde druk 

wordt op praktische en overzichtelijke wijze het 

Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht 

behandeld.

NIEUW
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