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commentaar

Inhoud

Haatimams

De kranten staan er vol mee: Mannen met lange baarden 
in nog langere gewaden die naar Nederland komen om 
hun interpretatie van de Koran te prediken. We hebben 
ze haatimams genoemd, omdat zij niet de mooie waar-
den van het moslimgeloof verkondigen, maar zich in 
afschuwelijke woorden uitlaten over mensen die niet 
volgens de strengste salafistische regels leven. Christe-
nen, homo’s, joden, ongelovigen maar ook vrijzinnigere 
moslims moeten het ontgelden. 
Begrijpelijk dat we de teksten van de haatimams veraf-
schuwen en vinden dat die niet in onze Nederlandse 
beschaving thuis horen. Tegelijk rijst daarmee de vraag 
op basis waarvan we dergelijke types kunnen weerhou-
den om publieke optredens te houden. Als betrokkene 
een visumplicht heeft, dan kan de minister van Buiten-
landse Zaken mogelijk een inreisvisum weigeren of 
intrekken. Hierbij is de informatievoorziening een gevoe-
lige zaak; de minister kan deze maar moeilijk meenemen 
in de motivering voor zijn afwijzing of intrekking. En als 
betrokkene geen visumplicht heeft, omdat hij bijvoor-
beeld uit een ander EU-land komt, is het ondoenlijk om 
hem te toegang tot Nederland te ontzeggen.
In diverse plaatsen – waaronder Rijswijk, Sittard, Almere 
en Helmond – werd naar de burgemeester gekeken om 
optredens van haatimams tegen te houden. Natuurlijk 
kan de burgemeester met de organisator of uitnodigende 
partij in gesprek gaan en indringend de vraag stellen of 
het wel zo verstandig is om betrokkene zijn woord te 
laten verkondigen, maar verder houdt het op. Een evene-
mentenvergunning is niet aan de orde als het om een 
regulier gebedshuis gaat. Evenmin is voor een moskee 

de Wet Openbare Manifestaties van toepassing. En de 
algemene verantwoordelijkheid voor de handhaving van 
de openbare orde geeft de burgemeester eerder een taak 
om de openbare orde te handhaven, wanneer een imam 
optreedt, dan om de preek te verbieden of hem de 
toegang tot de gemeente te ontzeggen. 
En het strafrecht? Dat biedt pas mogelijkheden om op te 
treden als het kwaad al geschied is. De gedachten zijn 
immers vrij en pas als iemand strafbare uitspraken heeft 
gedaan, kan iemand als verdachte worden aangemerkt. 
Zien we dan de politie in de moskeeën om de lezingen 
van de haatimams te controleren, zoals onlangs in 
Amsterdam al gebeurde? Kunnen wij de Arabische 
teksten wel goed begrijpen en interpreteren? Ik zie een 
proces al voor me, dat alleen maar koren op de molen is 
voor radicaliseerders.
Met al deze beperkingen zal er ongetwijfeld nadrukkelij-
ker naar de burgemeester gekeken worden. Maar de 
burgemeester gaat niet over de inhoud van het woord, 
hoe haatdragend dat ook is.

Ruud van Bennekom
Directeur Nederlands Genootschap van Burgemeesters
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Wat heb je als burgemeester in handen zodra een publieke botsing zich aandient? Meer dan argu-
menten of belangen biedt het aanspreken van waarden dan soelaas. Het lastige is dat voor dit soort 
communicatie geen draaiboeken klaarliggen. Verschillen op tafel leggen is steeds weer een kwestie 
van maatwerk. Hoe zet je daarin zorgvuldige stappen? Op 31 maart jongstleden greep een gezel-
schap de ervaringen met de huisvesting van een ex-zedendelinquent aan voor een kritische reflec-
tie. Het gesprek werd begeleid door Els van der Pool (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) en Guido Rijnja 
(Rijksvoorlichtingsdienst), die een hulpmiddel maakten voor ‘waarde(n)vol communiceren’.

    Waarden maken het  verschil (hanteerbaar)
Waarde(n)vol communiceren

Omstreden beslissingen zijn voor een burge-
meester aan de orde van de dag. Huisves-
ting van ex-zedendelinquenten, de bouw van 

een van een moskee, de plaats van een opvangcen-
trum, het zijn voorbeelden die duidelijk maken hoe 
delicate kwesties de verhoudingen tussen burgers, 
gemeente en instellingen op scherp kunnen zetten. 
Hoe de leefwereld van burgers kan botsen met de 
systeemwereld van de rechtstaat. Harde standpun-
ten, tegenstrijdige belangen en oplopende emoties 
krijgen een eigen dynamiek en voeren al snel de 
boventoon. Wat doe je dan?

De ervaring leert dat irritaties toenemen zodra partij-
en het gevoel hebben dat hun opvattingen niet 
voldoende aan bod komen. Iedereen wil graag 
gehoord worden. Gebeurt dit onvoldoende dan gaan 
gesmoorde opvattingen ondergronds en vinden via 
informele netwerken, pers of sociale media wel een 
gehoor, waardoor een nog grotere dynamiek ontstaat 
met alle kans op vervorming en vaak ook verharding 
van uitlatingen. 

De rol van waarden 
In zowel de sociale psychologie, de filosofie als in de 
economie en de bestuurskunde zijn aanwijzingen te 
vinden voor de verbindende kracht die uit kan gaan 
van de aanspraak van waarden. Kern van die inzich-
ten is de stuwende kracht van drijfveren, idealen over 
wat ‘het goede’ is (meestal geformuleerd als woorden 
die eindigen op ‘-heid’). Doordat waarden zich zowel 
persoonlijk (beginselen), professioneel (codes) als 
maatschappelijk (cultureel) voordoen en – vooral – 
overwegend onbewust, ligt het voor de hand dat deze 
essentiële schragen van ieders denken en doen, 

kunnen schuren. Diverse auteurs (Dittrich Bonhoeffer, 
Roel in ’t Veld, Emannuel Levinas, Jos Kessels1) 
wijzen er daarbij op dat reeds in het herkennen en 
vervolgens erkennen van de vigerende waarden een 
sleutel ligt in het vinden van ‘common ground’: een 
nieuwe of bijgestelde definitie van de ongemakkelij-
ke werkelijkheid, die zich aandient. Oftewel, het 
(helpen) benoemen van het verschil, en dus ruimte 
bieden aan het gevoelde ongemak. Die als ronduit 

1 De auteurs reiken graag specifieke bronnen aan, zie voor een 

bloemlezing ook www.DeWaardeRing.com.

‘Iedereen wil graag gehoord worden’

lucas bolsius: ‘altijd een kans’ 
‘de gebeurtenissen rond de huisvesting van 
sytze van der V. bieden zo veel lessen. Nog 
steeds. Wat het mij vooral leert is de enorme 
waarde die ik hecht aan iets, wat mij ten diep-
ste motiveert om dit werk te doen: iedereen 
verdient een kans. gelijkwaardigheid is zo 
essentieel, dat ze mij stuurt, zodra ik het 
verzoek krijg of iemand die zijn straf heeft 
uitgezeten in onze stad mag wonen. de eerste 
gedachte is dan: ja, iedereen verdient een 
kans. en de tweede: openheid. en dat geldt 
niet voor hem alleen, ook voor de wijkbewo-
ners in de wijk, ook voor de mensen van de 
instellingen die zich roerden en ook voor de 
leden van het gemeentebestuur. Ik stel vast dat 
iedereen in beginsel dezelfde rechten heeft. Ik 
weet ook dat het gesprek erover niet makkelijk 
is, maar juist daarvoor doe ik dit werk. Ik 
bewaar bijzondere herinneringen aan gesprek-
ken met alle betrokkenen, hun behoefte aan 
contact en dat we vooral leerden elkaar aan te 
spreken, de zienswijzen te delen, zoeken naar 
wat we willen en nodig hebben. Of niet, het 
blijft handwerk en zal altijd blijven schuren’.
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    Waarden maken het  verschil (hanteerbaar)
kansrijk te beschouwen situatie van een deelbaar 
verschil, begint bij de (h)erkenning van de eigen 
autonome waarden: wat drijft jou? 

Waarden ont-dekken 
In een oplopende reeks cases zien we hoezeer juist 
de burgemeester in de lokale gemeenschap een rol 
kan spelen bij het helpen articuleren en evenwichtig 
uitstallen van onderliggende waarden. De belang-
rijkste functie hiervan is dat hij of zij een kompas 
biedt: quo vadis? Anders dan in traditionele opvat-
tingen over (overheids)communicatie gaat het dan 
niet om het uit-leggen van meningen en standpun-
ten, maar om het ont-dekken van daar onder liggen-
de betekenissen, zoals waarden. Het komt dan dus 

niet aan op het wegnemen van weerstand, maar 
juist op het helpen duiden van het ongemak. Levi-
nas spreekt hier zelfs van ronduit ‘genieten’ van 
weerstand (onder meer uitgewerkt in het proef-
schrift van Guido Rijnja zie www.genietenvanweer-
stand.nl).

Wat plaatst de burgemeester in deze waardenvolle 
rol? In de eerste plaats is dat de kernfunctie als 
‘hoeder’ van de gemeenschappelijke waarden van 
een stad of regio. Als geen ander wordt hij of zij 
aangesproken op het vermogen om het diepe eigene 
van de gemeenschap te helpen vertolken, in goede 
tijden te vieren en in barre tijden te helpen verbinden 
en aan te moedigen. De burgemeester is naast de 
‘hoeder’ ook de ‘magistraat’, die als geen ander de 
basiswaarden van de rechtsstaat helpt te herinneren 
en van betekenis te laten zijn: hoe willen we samen 
leven in deze gemeenschap? Niet in de laatste plaats 
is hij of zij naast deze functionele rollen, natuurlijk 
ook een ‘mens’, met eigen bagage aan beginselen, 
motivaties en waarden.

Burgemeester als hoeder, magi-
straat en mens 
Juist het samenkomen van deze rollen als hoeder, 
magistraat en mens brengt de burgemeester in een 
positie om de dialoog te initiëren. Daarbij zijn zowel 
luisteren en duiden essentieel, als het vermogen om 
de gemeenschap te helpen bij het vinden van ‘de 
randen van het speelbord’: de rechtsstatelijke grond-
slagen die het verschil maken tussen langs elkaar 
heen leven en samenleven. In zo’n evenwichtig optre-
den tekenen zich drie kernkwaliteiten af:
1. Aanraakbaar: in zijn rol als hoeder is de burge-
meester er, hij of zij staat in de gemeenschap op het 
moment dat het ongemak zich aandient. Letterlijk, 
door de fiets te pakken naar de buurt, aanwezig te 
zijn, te luisteren, en te helpen bij het duiden van 
beschikbare feiten, ongemak en mogelijke zienswij-

‘Het gaat niet om het uit-leg-
gen van meningen en stand-

punten, maar om het ont-dek-
ken van daar onder liggende 

betekenissen, zoals waarden’

Kritiek kan kenteren 
twee recente voorbeelden illustreren hoe waar-
den het verschil kunnen maken. In leiden en 
amersfoort leidde de huisvesting van 
ex-zedendelinquenten tot een krachtig waar-
den-appel met een verbindende rol van de 
burgemeester. In beide gevallen ontstond 
publiek commotie toen via de media bekend 
werd dat iemand die zijn gevangenisstraf had 
uitgediend een woning kreeg toegewezen. 
bewoners toonden zich verontwaardigd over 
deze ingreep in hun leefomgeving, waarbij de 
boosheid niet alleen focuste op vermeende 
risico’s van veroordeelde pedoseksuelen, maar 
ook op de wijze waarop zij hiervan in kennis 
waren gesteld, de bejegening. er ontstond een 
publieke botsing, die zich manifesteerde in de 
vorm van standpunten en belangen. In zowel 
de leidse als de amersfoortse situatie zien we 
evenwel ook dat na aanvankelijke escalatie een 
kentering plaatsvond in de gemeenschap. In 
het sociale netwerk tekende zich een vorm van 
overeenstemming af, die zich paradoxaal 
genoeg kenmerkte door het (h)erkennen van 
uiteenlopende waarden en dus billijken van 
verschillen. de gecreëerde ruimte voor dialo-
gen hadden daarin een cruciale rol, maar voor-
al ook het niet-vrijblijvende en richtinggevende 
karakter van de burgemeesterlijke interventies.
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zen, perspectief, de doorwaardbare plaatsen te 
wijzen. Ook en misschien juist wel waar het schuurt; 
2. Aanspreekbaar: in zijn rol als magistraat bewaakt 
de burgemeester de grenzen van de rechtstaat, toont 
een rechte rug, geeft aan dat eigen rechter spelen 
geen optie is en helpt om daarover het discours te 
voeden, en vooral ook elkaar aan te (blijven) spreken. 
Communiceren vereist altijd een wederzijdse inspan-
ning, anders is het informeren;
3. Authentiek: waarden, dat wat er écht toedoet, aan-
spreken, dat is geen kunstje waar je met een spindoc-
tor wel uitkomt. De werkelijkheid telt. Jouw persoon-
lijkheid en jouw persoonlijke doorleving van die 
magistrale hoeder maak je alleen op jouw manier 
waar. Dit ‘onvervreemdbaar eigene’ maakt ook hoe jij 
tot aanspreken en aanmoedigen in staat bent en de 
mensen en middelen in de directe omgeving – profes-
sioneel, publiek en persoonlijk te benutten. 

De WaardeRing als hulpmiddel 

Aan meningen geen gebrek op dit thema, aan hulp-
middelen ook niet. Het thema is op zoveel plaatsen 
bezongen. lucebert dichtte: ‘alles van waarde is 
weerloos. Wordt van aanraakbaarheid rijk’. De inter-
pretatie van enkele publieke botsingen en gesprek-
ken met ambachtslieden in de publieke sector leid-
den naar de WaardeRing, een schematische ordening 

van het herkennen en hanteren van ‘veront-waardi-
ging’ naar wat je ‘verwaarding’ zou kunnen noemen 
(zie afbeelding). Van wezenlijker belang dan sche-
ma’s en modellen is het opdoen van ervaring en het – 
collegiaal – reconstrueren van cases waarin het onge-
mak zich aandient de en een indringend appèl werd 

gedaan op burgemeesterlijk vernuft. We leren nu 
eenmaal het meeste van wat we doen en daarbij 
biedt de beroepsvereniging die het NGB is het 
houvast dat Johan Cruyff ooit voor een andere ook 
niet van kwetsbaarheid gespeende beroepsgroep 
muntte: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’. <

Guido Rijnja is coördinator algemeen communi-
catiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst, Els 

van der Pool is lector Human Communication 
Development aan de Hogeschool Arnhem-

Nijmegen. 
Vind meer over hun ‘WaardeRing’ via  

www.DeWaardeRing.com

Dit artikel is gebaseerd op een rondetafelgesprek 
met de burgemeesters Arie Alberts, Lucas Bolsius, 

Pieter Broertjes, Koos Jansen, Geke Faber, Milo 
Schoenmaker en Mirjam in ’t Veld op initiatief van 

de auteurs en Ruud van Bennekom (NGB).

‘Het samenkomen van rollen 
als hoeder, magistraat en 
mens brengt de burgemees-
ter in een positie om de dia-
loog te initiëren’
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Ter gelegenheid van de verschijning van het boek 
Hoofdstukken openbare-orderecht werd ik recent 
gevraagd het voorwoord te schrijven. Toen ik 
daarmee bezig was, schoten de woorden van Rob 
Bats, voormalig burgemeester in Haren, mij te 
binnen. Toen hij het rapport van de commissie 
Cohen in ontvangst nam, sprak hij de woorden: 
"Ik ben niet alleen verantwoordelijk, ik voel mij 
ook verantwoordelijk". Het staat in mijn optiek 
symbool voor de manier waarop burgemeesters 
hun vak willen uitoefenen. Het gaat in ons ambt 
niet enkel om de juridische kaders en de verant-
woording achteraf. Die zijn belangrijk, maar het 
gaat primair om het gevoel er te willen zijn als 
burgers een beroep op je doen. De overheid geeft 
altijd thuis.
We buigen mee met de samenleving. Met prag-
matisme. En vindingrijkheid. Toelaten waar het 
kan, harder optreden waar het moet. Soms om 
burgers te beschermen, soms om burgers terug te 
fluiten. En, zware woorden, als hoeder van de 
rechtstaat. Zoals bij een zedendelinquent die zijn 
straf heeft uitgezeten en terugkomt in het dorp. 
Velen zullen zijn aanwezigheid als ongewenst 
ervaren. Maar juridisch optreden lijkt niet oppor-
tuun. Want wij weten als geen ander dat "maat-
schappelijk ongewenst" zelden een rechtstitel 
geeft om op te treden.
Binnen de almaar uitdijende set van regels is het 
soms zoeken naar een evenwicht. Ik moest ook 
denken aan de methode-Koppejan, genoemd 
naar een voormalige hoofdinspecteur van politie 
in Amsterdam, die anti-Vietnamdemonstranten 
ergens buiten de stad dropte om van ‘gedoe’ in 
het centrum af te zijn. Een methode die al jaren 
geleden in onbruik raakte. Vindt er nu een ontrui-
ming plaats, dan is het vaak een kwestie van tijd 
tot belanghebbenden een voorlopige voorziening 
aanvragen. Daar is niets mis mee. Sterker nog, 

het is goed dat de rechter af en toe over onze 
schouder meekijkt en de kaders nog eens stevig 
markeert. Want onze bevoegdheden reiken ver. 
Daar mag kritisch naar gekeken worden.
Onze gereedschapskist zit inmiddels vol met 
bevoegdheden. Toch zien we steeds vaker dat de 
crux van ons ambt ’m veel meer zit in het optui-
gen van samenwerkingsverbanden met de 
verschillende spelers in het Veiligheidsdomein. 
De bevoegdheden zijn eerder een stok achter de 
deur, voor het geval wij er niet uitkomen in de 
driehoek met het OM, het maatschappelijk werk, 
de jeugdzorg, de GGZ-instellingen, de Reclasse-
ring of een van die vele andere partijen waar we 
bijna dagelijks mee te maken hebben.
Het is aan de burgemeester om zijn handelen en 
niet-handelen publiekelijk uit te leggen. Waarom 
er in het ene geval wel en in het andere geval niet 
wordt opgetreden. In de praktijk hangt dat niet 
zozeer samen met de bevoegdheden zelf. Het 
hangt samen met een adagium dat ook binnen 
ons Genootschap van tijd tot tijd klinkt. In ons 
vak gaat het vaker om vaardigheden dan om 
bevoegdheden. Het is het gezag waarmee wij 
optreden. De openbare ordebevoegdheden zijn 
het instrumentarium om dat gezag mogelijk te 
maken.

Bernt Schneiders

Koppejan
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Dat Twitter nog steeds niet ‘uit’ is, zoals gesuggereerd werd in Lochem, blijkt uit de actief twitterende 
burgemeesters. Maar liefst 1 op de 3 burgemeesters heeft een account. Daarnaast kiezen steeds meer 
burgemeesters voor een weblog, website of column, al dan niet gepubliceerd in een lokale krant. Het 
Nederlands Genootschap van Burgemeesters deed een inventarisatie en vroeg naar hun beweegredenen 
en ervaringen. 

Digitaal dicht(er)bij
Burgemeesters aan het woord

Volgens de meeste burgemeesters biedt deze 
manier van communiceren de mogelijkheid 
om verdieping aan te brengen in onderwerpen 

die in de gemeente spelen en om een ‘gezicht’ te 
geven aan het burgemeestersambt. Bijna alle burge-
meesters hebben daarnaast ook een Twitter- of Face-
bookaccount en gebruiken die om aandacht te geven 
aan de weblog of column. De frequentie varieert van 
dagelijks, wekelijks tot maandelijks. De onderwerpen 
zijn zeer divers, maar spelen doorgaans in op de 
actualiteit. Waar de ene burgemeester het gebruikt 
als podium om zaken, al dan niet politiek, die in de 
gemeente spelen, voor het voetlicht te brengen, de 
ander vertelt puur uit persoonlijke beleving. Burge-
meester Berend Hoekstra (Leek): ‘Ik vertel over wat 
mij de afgelopen weken heeft beziggehouden. Of dat 
nu een bezoek aan een plaatselijke toneelvoorstel-
ling is, of gewoon om een compliment uit te delen. 

Soms iets onschuldigs over mijn privé-situatie, mijn 
(klein)kinderen of werken in de moestuin. De meer-
waarde voor mijzelf is, dat mensen mij hier door 
makkelijker benaderbaar vinden.’ Ook de columns 
van burgemeester Cees van der Knaap (Ede) in twee 
lokale nieuwsbladen, gaan over allerhande zaken, 
behalve bestuurlijke en politieke: ‘Dus over de histo-
rie van Ede, markante Edese personen, of laatst rond-
om 70 jaar bevrijding van Ede. Op deze manier laat ik 
zien dat de burgemeester niet alleen maar bestuurt 
en vergadert.’ Burgemeester Gregor Rensen (Brielle): 
‘Mijn belangrijkste doel is om mij als persoon een 
beetje bloot te geven (de mens achter de burgemees-
ter) en het lokale wij-gevoel te versterken.’ Meer 
menselijke duiding, relativering en af en toe humor, 
zijn de belangrijkste ingrediënten, aldus Rensen. De 
columns van burgemeester Liesbeth Bloemen 

(Zoeterwoude), voor het Witte Weekblad, zijn een mix 
van wat zij bijvoorbeeld tijdens haar ochtendwande-
ling bedenkt, in haar werk meemaakt of gewoon wat 
haar interesseert: ‘De functionaris krijgt een gezicht 
en het blijkt dat een burgemeester ook gewoon een 
mens is met interesses. Het is ook een middel om zo 
nu en dan een boodschap de wereld in te sturen.’ 
Burgemeester Lucas Bolsius (Amersfoort) heeft zijn 
eigen unieke manier van communiceren. Sinds 2011 
maakt hij iedere week een weekvideo: ‘Ik behandel 
zoveel mogelijk actuele onderwerpen die voor een 
groot publiek interessant zijn, die makkelijk toegan-
kelijk zijn en ik sluit in mijn weekvideo’s aan bij 
onderwerpen die ‘leven’ onder de bewoners. Zo is er 
onlangs een drama gebeurd met twee jonge vrouwen 
in Amersfoort. Dat leeft enorm in de stad. Daar zeg ik 
dan uiteraard iets over. Bewoners kunnen ook zelf 
vragen aanleveren voor de video via e-mail, Twitter of 
Facebook. Belangrijk is ook dat de weekvideo altijd in 
de buitenlucht wordt opgenomen op een locatie gere-
lateerd aan een van de onderwerpen van die week. 
De ene week is de video wat langer dan de andere, 
afhankelijk van het onderwerp, maar ik streef ernaar 
om de video niet langer van 5 minuten te laten duren. 
Dat houdt het de luchtig en toegankelijk.’

Decennium
Burgemeester Bearn Bilker (Kollumerland) schrijft 
met enige regelmaat opiniërende artikelen voor de 
Leeuwarder Courant of het Friesch Dagblad. Daar-
naast heeft hij al ruim 10 jaar zijn eigen ‘Kollum’ op 
de gemeentelijke website waarvan hij de onderwer-
pen zelf bepaalt: ‘Deze zijn vaak overdenkend van 
aard, meestal actueel, wat er speelt of gaat spelen, 
iets over een van mijn nevenactiviteiten, of bijvoor-
beeld alvast een draagvlakverkenning. Het belang-
rijkste is dat je het waarom kunt uitleggen.’ Hij heeft 
zelf het idee dat het wel meevalt met de lezers, maar 
als mensen hem na het zomerreces vragen “wanneer 
beginnen de kollums weer…?” en de pers zijn kollums 
overnemen, blijkt er dus toch vraag naar te zijn. Ook 

‘De meerwaarde is, dat mensen mij hier 
door makkelijker benaderbaar vinden’
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‘Het geeft een kijkje in de dagelijkse 
praktijk van een burgemeester’

Burgemeester Jean Paul Gebben (Renkum) blogt al 
ruim 10 jaar en heeft deze laten bundelen tot een 
boek, in eerste instantie voor zijn kinderen, maar op 
verzoek ook verkrijgbaar: ‘Ach, de meerwaarde voor 
de gemeente moet vooral niet overdreven worden. 
Het geeft een kijkje in de dagelijkse praktijk van een 
burgemeester. Meestal zien inwoners hun burge-
meester alleen maar linten knippen en op de foto 
met 100-jarigen (dat zijn immers de foto’s in de 
krant). Door een weblog laat je zien dat die foto in de 
krant nog geen 5% van het werk van een burgemees-
ter is.’ Burgemeester Marc Witteman (Stichtse Vecht) 
is ruim 10 jaar online actief. Eerst als waarnemend 
burgemeester van de fusiegemeente Warmond: ‘Ik 
verzocht in mijn weblogs inwoners om mij middels 
raad en advies bij te staan om snel de goede dingen 
te kunnen doen en deed in ruil daarvoor verslag van 
mijn werkzaamheden. Dat is me toen zeer goed 
bevallen en ben ermee doorgegaan. Op mijn eigen 
website staat een compleet overzicht. Een online 

oproep aan inwoners om een keer aan te schuiven bij 
het avondeten, leverde me 107 uitnodigingen op. Ik 
heb me vast voorgenomen om dit jaar bij iedereen 
langs te gaan. Dat doe ik in de overtuiging dat sociale 
media hand in hand gaan met persoonlijk contact 
met de inwoners. Dat laatste blijft ondanks alles 
belangrijk.’ Onlangs schreef hij een openbare brief 
aan de gemeenteraad over zijn eerste 100 dagen als 
burgemeester in Stichtse Vecht. Daarin spreekt hij 

zijn dank uit naar de gemeente, deelt hij zijn obser-
vaties en doet hij suggesties voor de toekomst. 
Burgemeester Arnoud Rodenburg (Midden Delftland) 
houdt vanaf zijn aantreden als burgemeester in 2004 
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een weekboek bij: ‘Iedere maandagochtend schrijf ik 
een stukje over de belevenissen van de afgelopen 
week. Nu dus al ruim 10 jaar. Het is inmiddels een 
fraaie geschiedenis (500 pagina’s) van onze gemeen-
te, bezien vanuit het perspectief van een burgemees-
ter. Er is een vaste lezerskring, waaronder ook de 
media. Het komt vaak voor dat een onderwerp wordt 
opgepikt door een journalist. Inmiddels is het week-
boek gemoderniseerd met foto’s van activiteiten en 
shortlinks. Ook stuur ik er een tweet en facebookbe-

richt uit met een link naar het weekboek, zodat een 
paar duizend volgers een update krijgen van het 
weekboek dat online staat. De meerwaarde is dat de 
volgers op internet, via weekboek, twitter en face-
book betrokken zijn bij de burgemeester. En natuur-
lijk bij de gemeente in het geheel. De sociale media 
zijn een echte ontmoetingsplek waar je met elkaar 
informatie (lief en leed, bestuurlijke items, nuancerin-
gen, meningen) deelt, met een veel groter direct 
bereik dan de lokale en regionale kranten. Een niet te 
onderschatten instrument dus.’ 

Lokaal
Burgemeester Maarten Divendal (De Ronde Venen) 
heeft een vaste rubriek ‘Beste Burgemeester…’ in de 
Groene Venen (oplage 18.500 exemplaren). De rubriek 

wordt vormgegeven door een aantal vragen en Diven-
dal beantwoordt deze aan de hand van e-mails die 
binnenkomen: ‘Ik veralgemeniseer het onderwerp 
meestal, zodat het voor meerdere mensen interessant 
is. Bijvoorbeeld: Waarom wordt in mijn woonstraat de 
30 kilometer grens niet gehandhaafd, of wat doet de 
gemeente aan hondenpoep, of wanneer komt iemand 
in aanmerking voor een lintje? Daarnaast doet hij 
inspiratie op uit persoonlijke gesprekken, langs het 
sportveld, maar ook uit college- of raadsvergaderin-
gen. Soms vraagt een wethouder of raadslid mij om 
expliciet aandacht te schenken aan een bepaald 
thema. Dat zijn doorgaans lokale onderwerpen die op 
dat moment actueel zijn, maar er is tevens ruimte 
voor thema’s waarin de relatie tussen landelijke poli-
tiek en de gemeente aan de orde komt (bijvoorbeeld 
opvang asielzoekers en de verdringing op de huizen-
markt). Soms vind ik het ook leuk om iets persoon-
lijks te vertellen, want daar zit vaak de kracht en is 
wat de mensen onthouden. Ik bereik voornamelijk 
ouderen, maar ook jonge kinderen. Laatst kreeg ik 
veel respons van basisschoolkinderen op de rubriek 
‘waar komt het woord burgemeester vandaan? Dat is 
erg leuk.’ De ingrediënten van een goede rubriek zijn 
volgens hem: niet gejaagd of te populair, reflecte-
rend, een beetje educatief en vertrouwenwekkend. 
Burgemeester Leontien Kompier (Vlagtwedde) schrijft 
bijna wekelijks voor de gemeentelijke website en die 
worden als kort nieuwsitem geplaatst. ‘In het Lokale 
Weekblad de Ter Apeler Courant heb ik eens een 
oproep gedaan aan inwoners om vragen aan mij in te 
sturen, die ik dan de navolgende week in dezelfde 
krant beantwoordde. Hier werd met zoveel enthousi-
asme op gereageerd dat ik momenteel aan het brain-
stormen ben over manieren om hier een terugkerende 
rubriek van te maken. Op deze manier betrek je inwo-
ners toch bij de gemeentelijke politiek.’ 

Feedback 
Bijna alle burgemeesters krijgen positieve feedback 
op hun bijdrage. Doorgaans blijven die reacties digi-
taal via Twitter of Facebook, sommige worden gere-
tweet of gedeeld. Maar ook wel eens persoonlijk. 
Bloemen: ‘Mensen die ik wel eens tegenkom melden 
dat ze gelijk mijn column lezen als de krant op de 
deurmat valt en sommigen vragen mij naar mijn 
moestuin, omdat ik daar eens over geschreven heb.’ 
Burgemeester Wubbo Tempel (Hellevoetsluis): ‘Reac-
ties ontvang ik zeker. Soms inhoudelijk, bijvoorbeeld 
op een oproep tot meer kandidaten voor een lintje 
kwamen gelijk mensen met suggesties. Op een blij 
verslag over een fietstocht door de gemeente, 
kwamen ideeën om op bepaalde wegdelen het plavei-
sel te verbeteren, zodat fietsen in de gemeente nog 

‘Sociale media gaan hand in hand met 
persoonlijk contact’
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verder veraangenaamd zou worden. Als je daar als 
burgemeester vervolgens aandacht aan geeft, is dat 
een win-win.’ Burgemeesters Eric van Oosterhout (Aa 
en Hunze) laat als provinciale ambassadeur van de 
laaggeletterdheid zijn teksten regelmatig controleren 
door de doelgroep: ‘Dat houdt mij scherp’. Hij heeft 
tevens een boekje met zijn columns ‘Zeg eens Aa en 
Hunze’ uitgebracht en de opbrengst ervan aan een 
lokaal initiatief, in het kader van kankerbestrijding, 
geschonken. Daar kwamen veel positieve reacties op. 
Burgemeester Marijke van Beek (Eemsmond) gebruik-
te de column in eerste instantie als platform voor de 
gaswinningsdiscussie: ‘De gevolgen van de gaswin-
ning zijn niet alleen relevant voor onze gemeente, 
maar spelen ook in omliggende gemeentes. Ik vind 
het erg belangrijk dat we regelmatig laten zien wat we 
doen, wat mijn rol als burgemeester is, maar ook in 
wat voor soort spagaat je soms zit. Die openheid 
heeft eraan bijgedragen dat ik veel positieve feed-
back heb ontvangen.’ Het college van de gemeente 
Meerssen schrijft beurtelings een column. Burge-
meester Mirjam Clermonts- Aretz: ‘Ik krijg zeer regel-
matig reacties van inwoners, raadsleden en andere 
volgers op Twitter. Op vragen en bijpassende opmer-
kingen reageer ik meestal. Ik wil namelijk niet alleen 
maar zenden. Een beetje interactie kan geen kwaad.’ 
Bolsius: ‘De reacties komen vooral via social media 
maar ook soms via de post. Zoals onlangs een reactie 
van een jonge bewoner uit Amersfoort die naar 

aanleiding van een van mijn uitspraken in de video 
over een speelplek in de wijk Vathorst een filmpje 
terugstuurde met een tekening van een speeltoestel 
dat hij heel graag in zijn wijk zou willen hebben. Er 
komen ook verzoeken van organisaties om iets te 
zeggen over een evenement of een activiteit. Die 
verzoeken worden dan besproken met mijn woord-
voerder en redacteur. Indien geschikt, mag iemand 
van die organisatie dan in een minuut of anderhalf 
zijn verhaal houden.’ 

Digitaal dicht(er)bij?
Uit de ervaringen van burgemeesters, valt te conclu-
deren dat het doel van een column, weblog of eigen 
website meer dan bereikt wordt. Bijna alle burge-

meesters beamen de meerwaarde ervan, ook al zijn 
de reacties vaak digitaal van aard. Naast het persoon-
lijke contact, wat nog steeds als belangrijkste doel 
wordt gezien van de burgemeester, kan hij of zij digi-
taal dichterbij de mensen komen. Het is voornamelijk 
een middel om signalen uit de samenleving op te 
pikken en in contact te komen met mensen die je nog 
niet kende. De burgemeester kan op een bepaald 
waardenvrij niveau (los van politieke standpunten of 
belangen) toch een statement maken, verbinden, 
enthousiasmeren of complimenteren. Daarnaast kun 
je meer duiding geven aan gevoelige onderwerpen, 
die in de gewone verslaglegging onderbelicht blijven. 
Het is nuttig om meer begrip te krijgen voor het gege-
ven dat voor complexe vraagstukken over het alge-
meen geen eenvoudige antwoorden bestaan. Daar-
mee wordt het vertrouwen in de lokale democratie 
verder versterkt. <

Met dank aan alle burgemeesters die hebben bij-
gedragen. Geïnspireerd geraakt? Het overzicht van 

alle burgemeesters met een weblog of column, 
inclusief verwijzingen naar betreffende websites, 

is te vinden op www.burgemeesters.nl/burge-
meestersblad.

Anouck Haverhoek - NGB

‘Op een waardenvrij niveau 
verbinden, enthousiasmeren 
of complimenteren’
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Het is de hoogste tijd voor radicale experimenten in gemeenten. Zowel experimenten die de werkwijze 
van de gemeente veranderen als die de democratie vernieuwen, vindt Guido Enthoven, directeur van het 
Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI). ‘Er moeten grote slagen gemaakt worden.’

‘Ik zie bij gemeenten veel  gerommel in de marge’
Innovator Guido Enthoven over democratische vernieuwing

‘Je kunt op twee manieren naar de participatiesa-
menleving kijken. De top-down benadering 
vanuit het Rijk om de verzorgingsstaat om te 

bouwen naar een participatiesamenleving wordt door 
een groot deel van de mensen met wantrouwen beke-
ken. Dat is vrij logisch, omdat het kabinet het vooral 
heeft over bezuinigingen en “zelf verantwoordelijk-
heid nemen” in plaats van dat het zoekt hoe het loka-
le burgerinitiatieven kan stimuleren. Tegelijkertijd is 
er van onderop een enorme golf aan maatschappelij-
ke initiatieven. Uit een onderzoek van DRIFT (Dutch 
Research Institute For Transitions), de organisatie van 
Jan Rotmans, bleek onlangs dat er tussen de tien- en 

twintigduizend maatschappelijke initiatieven zijn op 
zo’n beetje alle terreinen, zoals armoedebestrijding, 
gezondheidszorg, natuurontwikkeling, cultuur, ener-
gie, deeleconomie, jongeren, milieu, onderwijs, sport 
en bewegen en ontwikkelingssamenwerking. Die grote 
marge komt doordat het tellen van maatschappelijke 
initiatieven ingewikkeld is. Wanneer is iets een maat-
schappelijk initiatief en wanneer is er sprake van een 
staande organisatie? Zelf hebben we een tijdje terug 
een onderzoek gedaan naar burgerinitiatieven op het 
gebied van zorg en welzijn. In korte tijd hadden we er 
honderd, als we nog een paar weken langer hadden 
gehad, waren dat er vijfhonderd of duizend geweest. 
Je ziet van onderop een schaduw publieke sector 
ontstaan, een potentieel revolutionaire beweging.’

Guido Enthoven, directeur van het Instituut Maat-
schappelijke Innovatie (IMI) in Leiden staat ‘blijmoe-
dig en positief’ in de wereld. Met enige regelmaat 
houdt hij inleidingen voor Colleges van B&W over de 
volgens hem niet te stuiten opmars van burgers die 
het heft in eigen hand nemen om de wereld een stuk-
je mooier te maken. ‘Maar als je vraagt of gemeenten 
voldoende geëquipeerd zijn om goed in te spelen op 
die energie en initiatieven die opborrelen in de 
samenleving , dan is het glas half leeg. Er moeten 
grote slagen gemaakt worden. Ik zie bij gemeenten 
nog een hoop gerommel in de marge; mensen die 
met veel energie iets van de grond proberen te krij-
gen, worden vaak net aan gedoogd en niet of nauwe-
lijks ondersteund.’

Manifest
Afgelopen winter dreef dat hem tot het schrijven van 
het Manifest Nieuwe Democratie. Enthoven groepeert 
daarin de veelheid aan vormen van nieuwe democra-

‘Ik geloof niet in een gemeen-
teraad die volledig door 
loting wordt samengesteld’
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‘Ik zie bij gemeenten veel  gerommel in de marge’
tie in vijf pijlers. Behalve voor “investeren in burger-
kracht”, pleit hij er onder andere voor dat er in 
gemeenten geen bestuurlijk besluit meer wordt geno-
men zonder een voorafgaand maatschappelijk advies 
of aanbod, dat gemeenten in alle fasen van de 
beleidscyclus (initiatief, planvorming, besluitvor-
ming, uitvoering, controleren en leren) werk maken 
van democratisering en dat er experimenten komen 
met nieuwe vormen van vertegenwoordiging, zoals 
het uitbreiden van de gemeenteraad met maatschap-
pelijke zetels. Enthoven: ‘Bij jongerenbeleid kunnen 
dan bijvoorbeeld jongeren via loting worden geselec-
teerd om mee te praten. Bij besluitvorming over zorg 
mogen ouderen, patiënten en mantelzorgers hun 
zegje doen. Wie de maatschappelijke zetels bezetten 
varieert per onderwerp. Deels kunnen die zetels via 
loting worden toegewezen, maar ook kunnen er 
mensen voor worden uitgenodigd die door hun 
persoonlijke ervaring of maatschappelijke functie 
verstand van zaken hebben. Die mensen mogen 
meepraten in de raad en krijgen een raadgevende 
stem. Gemeenteraad en bewoners nemen samen een 
indicatief besluit. De officieel gekozen raad neemt 
een definitief besluit.’ Dit idee is ingegeven door het 
boek “Tegen Verkiezingen” van de Vlaming David van 
Reybroeck, waarin hij pleit voor representatie via 
loting in plaats van verkiezingen, omdat verkiezingen 
leiden tot de vorming van een elite, een diplomade-
mocratie van wijsneuzen en een grote groep mensen 
die zich niet meer in hun vertegenwoordiging herken-
nen en afhaken. ‘In IJsland en Canada wordt daarmee 
geëxperimenteerd. Ook de G-1000’en halen hun 
inspiratie bij Van Reybroeck. Ik geloof echter niet in 
een gemeenteraad die volledig door loting wordt 
samengesteld. Verkiezingen hebben ook hun kwali-
teiten. Zo biedt het kiezers de mogelijkheid zich 
ergens achter te scharen; geeft het mensen identiteit. 
Een combinatie van verkiezingen en loten kan wel, 
denk ik. Ik verwacht dat je er een rijkere besluitvor-
ming door krijgt,’ aldus Enthoven. ‘Gemeenten 
kunnen dit morgen invoeren.’

Kwaliteit
Het manifest van Guido Enthoven is welbeschouwd 
een oproep tot radicale experimenten om de lokale 
democratie te verlevendigen en het gevoerde beleid 
beter aan te laten sluiten op de leefwereld van 
burgers. ‘In Nederland zijn we over het algemeen nog 
erg voorzichtig als het gaat om bewonersparticipatie. 

We geven nieuwe dingen niet snel de ruimte. En dat 
is risicovol. Robert M. Pirsig heeft het in zijn legenda-
rische boek “Zen en de kunst van het motoronder-
houd” over statische en dynamische kwaliteit. Stati-
sche kwaliteit bevat bestaande patronen en vastge-
legde procedures. Dynamische kwaliteit is de bron 
van alle dingen, volmaakt eenvoudig en altijd nieuw. 
Zonder dynamische kwaliteit kan een organisatie niet 
groeien, zonder statische kwaliteit kan ze niet blijven 
bestaan. Beide zijn nodig. In Nederland hebben we 
bijvoorbeeld een bepaalde kwaliteit van gemeentelij-
ke dienstverlening, onderwijs en gezondheidszorg. 
Heel veel dingen gaan goed, omdat we ze goed 
hebben geregeld. Maar als je niet uitkijkt gaat die 
statische kwaliteit van organisaties een eigen leven 
leiden. Die gaat bureaucratiseren in de kwade zin van 
het woord. Procedures krijgen de overhand en er 
komt steeds minder ruimte voor creativiteit en nieu-
we initiatieven. En dat is de dood in de pot. Daarom 
is het ook bij gemeenten extra belangrijk om de 

dingen soms radicaal anders te gaan doen. De 19de 
eeuwse Engelse econoom en filosoof John Stuart Mill 
heeft daar een prachtige uitspraak over gedaan: “Het 
is belangrijk om ongebruikelijke zaken zoveel moge-
lijk de ruimte te geven zodat het op den duur duide-
lijk kan worden welke hiervan geschikt zijn om een 
gewoonte te worden.” In één volzin heeft hij het 
zowel over de dynamische kwaliteit die nodig is om 
uiteindelijk een betere statische kwaliteit te krijgen.’

Radicale subsidiariteit
In zijn manifest rept hij over “radicale subsidiariteit”. 
‘Daarbij gaat het om het omkeren van de bewijslast. 
Het is gebruikelijk dat er bij aanpassingen wordt 
uitgegaan van de bestaande situatie. Ergens wordt 
een procentje afgehaald en elders komt er wat bij. Zo 
gaan de dingen doorgaans. Wat ik interessant zou 
vinden, is om alle posten van een gemeentelijke 
begroting met burgers na te lopen en aan hen te 
vragen of zij vinden dat een gemeente dat allemaal 

‘Zonder dynamische kwaliteit kan een 
organisatie niet groeien, zonder statische 

kwaliteit kan ze niet blijven bestaan’
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moet doen en ze ook te vragen of ze het misschien 
zelf willen doen voor minder geld. En dat een 
gemeente pas gaat heroverwegen nadat burgers aan 
zet zijn geweest.’ Belangrijk daarbij, zegt hij, is dat 
het heel laagdrempelig voor burgers is om taken op 
zich te nemen. ‘Als voor de ondersteuning aan 
mevrouw Janssen bijvoorbeeld vierduizend euro per 
jaar aan instituties wordt betaald en de buurt kan en 
wil het doen voor 2500 euro, moet dat kunnen. Tot 
dat postzegelniveau moet het worden teruggebracht. 
Geen ingewikkelde tenders. Als ik weet dat ik 5000 
euro van de gemeente krijg als ik een arbeidscontract 
regel voor iemand die al vijf jaar aan de kant staat, 
dan wordt het voor mij interessant om mensen in 
mijn netwerk daarover aan te schieten. Er moet op 
nieuwe manieren worden gedacht.’

Magie
‘Stiekem’, zegt hij, ‘hoop ik dat er door de drie decen-
tralisaties meer druk komt op gemeenten om het 
anders te doen. Her en der zie je dat gebeuren. Zo 
maakt de gemeente Oude IJsselstreek nu samen met 
lokale partners een netwerkbegroting. Daardoor 
ontstaat er een beter inzicht in wie wat nu precies 
waaraan uitgeeft en kan beter worden nagedacht over 
hoe ze het samen beter kunnen doen. Wat kan de 
gemeenschap zelf doen en wat moet de gemeente blij-
ven doen?’ Burgemeesters kunnen een belangrijke rol 
spelen bij die transformatie waarbij mensen meer zelf 
gaan doen een belangrijke rol spelen, zegt hij. ‘Er 
hangt nog steeds een zekere magie aan het ambt. Veel 

mensen hebben niet zoveel met de ‘polletiek’ of de 
gemeente, maar ik vermoed dat burgemeesters over 
het algemeen nog redelijk gewaardeerd en vertrouwd 
worden. Zowel binnen als buiten het stadhuis.’
Enthoven ziet drie rollen die burgemeesters zouden 
kunnen oppakken. ‘Een burgemeester moet een situ-
atie kunnen lezen, zoals een voetbalcoach een 
wedstrijd, en weten wat voor interventie een situatie 
vraagt. Soms moet hij voor de troepen gaan staan, 
het boegbeeld zijn. Een andere keer is hij effectiever 
als hij achter de schermen aan de knoppen draait; 
belt, mailt, gesprekken voert. De derde rol is meer die 
van verbinder. Zeker op het moment dat zaken drei-
gen te conflicteren, is de burgemeester bij uitstek de 
persoon die de verschillende belangen op één lijn 
kan proberen te brengen. Dat kan ook zijn het verbin-
den tussen verschillende beleidsthema’s. Er zijn 
maatschappelijke initiatieven die bijvoorbeeld zowel 
op het gebied van werktoeleiding als natuurbeheer of 
op het gebied van zorg en onderwijs betekenis 
hebben. Daarvoor moet over schotten heen worden 
gedacht. Van een burgemeester mag worden 
verwacht dat hij dat doet.’ <

Het Manifest Nieuwe Democratie is te lezen op 
www.burgemeesters.nl/manifestnieuwedemocra-

tie. Gemeenten die willen experimenteren met 
vormen van nieuwe democratie kunnen bij IMI 

deelnemen aan een koplopersgroep van gemeen-
ten. Meer info: www.imi.nu

Peter van Noppen
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Het gaat om goed bestuur, sufferd!

dgbK

Gert-Jan Buitendijk

Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Waar ben je van en waar ga je voor? Als je het op een 
verjaardagsfeestje moet uitleggen zijn dat de ingredi-
enten van een missie die je als organisatie zichtbaar 
wil maken. Van onze missie willen we werk maken! En 
daarom hebben we de bakens recent nog weer eens 
uitgezet. Ik zou die graag in deze columns met u 
willen delen in de wetenschap en de hoop dat het 
reactie uitlokt.
Dat BZK iets met GOED BESTUUR heeft, is wel het 
minste dat u mag verwachten. Als we het even niet 
meer weten, roepen we, vrij naar Bill Clinton, heel 
hard tegen elkaar: Het gaat om goed bestuur, sufferd! 
Dat we WERKEN aan goed bestuur zegt iets over de 
inzet om daarin zichtbaar te zijn en onze mond open 
te trekken als dat goede bestuur onder druk staat. En 
daarbij te bedenken wat BZK actief kan bijdragen met 
de instrumenten die wij tot onze beschikking hebben. 
In dat proces zijn we steeds op zoek naar partners 
die er toe doen en toe willen doen. We kiezen voor 
SAMEN werken aan goed bestuur. 
Het Nederlandse openbaar bestuur heeft een goede 
reputatie, in de ogen van onze eigen burgers maar 
ook in internationaal perspectief. Dat is in belangrijke 

mate te danken aan de mensen die het werk binnen 
het bestuur verzetten. En dat is mooi, omdat een 
goed functionerende overheid een essentiële en vaak 
onderschatte bijdrage levert aan de welvaart en het 
welzijn van Nederland. Heel voelbaar en zichtbaar 
wordt dat in de stad. Steden met een goed bestuur 
floreren. Juist daarom is er reden om samen te 
werken aan goed bestuur. Zeker in een tijd dat er 
steeds vaker berichten verschijnen over gezagsonder-
mijnende activiteiten van personen uit de onderwe-
reld die de bovenwereld voor hun karretje proberen 
te spannen. Dat kunnen we niet ongestraft laten 
gebeuren. Dan acteert het departement van BZK, met 
de collega’s van V&J en de bestuurlijke partners uit 
de regio. Goed bestuur moet integer, fatsoenlijk en 
transparant zijn. Zonder dat vertrouwen is het bestuur 
op den duur ook niet meer effectief.
Trefwoorden die bij ons openbaar bestuur horen zijn 
verder: responsief (inspelen op wat burgers bezig-
houdt), effectief, resultaatgericht en efficiënt in de 
aanpak. Ze vormen een soort checklist voor wat en 
hoe we dingen oppakken. We doen dat in een tijd 
waarin veel in beweging is, ook in uw functie. Het is 
bij uitstek uw taak om te midden van al die beweeg-
lijkheid de stabiliteit te helpen bewaken. Zo zie ik 
ook de rol van BZK op bestuurlijk terrein. BZK 
beweegt mee, anticiperend op de uitdagingen van de 
huidige tijd. Om met concrete instrumenten en resul-
taten uw werk en het openbaar bestuur te ondersteu-
nen. 
In mijn volgende columns wil ik u graag meenemen in 
wat ik zie als onze gemeenschappelijke opgave voor 
goed bestuur. Ik nodig u graag uit om met ons mee te 
denken en te doen. Want aan goed openbaar bestuur 
werken we samen.

LTR_P015_LTR-BB-77-2015   15 16-6-2015   12:11:43



burgemeestersblad    77  201516

Dit voorjaar is het convenant “Gezamenlijk verantwoordelijk” afgesloten tussen partijen die te maken 
hebben met de terugkeer van ex-gedetineerden. Namens de burgemeesters participeerde het NGB in de 
totstandkoming daarvan. Een toelichting op de context en afspraken.

Gezamenlijk verantwoordelijk
Gebundelde krachten in convenant 

In de ondersteuning die het NGB ten tijde van 
crises biedt, vormen de zaken waarbij delinquen-
ten terugkeren in de maatschappij de afgelopen 

jaren een sterk vertegenwoordigde categorie. Burge-
meesters in het hele land voelen de maatschappelij-
ke druk die de terugkeer van een delinquent met zich 
mee kan brengen. Niet alleen bij zedenzaken, maar 
ook in mediagenieke situaties zoals de terugkeer van 
Volkert van der G. en minder prominente, maar lokaal 
bekende ex-gedetineerden.
In de loop der jaren zijn al de nodige contacten 
gelegd tussen NGB, Reclassering Nederland en Open-
baar Ministerie. Toen de situatie rond Benno L., die 
uiteindelijk onderdak vond in Leiden, tot landelijke 
ophef leidde en de media een aantal dagen domi-
neerde, werd besloten om samen met VNG nadrukke-
lijker met elkaar in overleg te treden. Vanuit het 
gemeenschappelijke doel: de terugkeer van delin-
quenten dusdanig te laten verlopen, dat de belangen 
van de lokale samenleving én de delinquent zelf het 
beste zijn gediend. 

Belangen individu en samenleving
De belangen zijn velerlei. Voor ex-gedetineerden is het 
sociaal vangnet belangrijk, om te voorkomen dat zij in 
hun oude gedrag terugvallen. Tegelijkertijd zijn er 
maatschappelijke belangen. Slachtoffers willen niet 
ongewild worden geconfronteerd met de delinquent. 
Het is de kern van het spanningsveld waar het conve-
nant om draait en waar het lokaal bestuur (NGB en 
VNG), samen met de reclasseringspartners (Reclasse-
ring Nederland, Leger des Heils en de Verslavingsre-
classering) en OM de belangen hebben afgewogen.

Verantwoordelijkheden
De randvoorwaarden voor de terugkeer worden aan 
het begin van het strafrechtelijk traject bepaald. Het 
handelingsperspectief van partners kan worden 
vergroot door beter gebruik te maken van de moge-
lijkheid om bijzondere voorwaarden te verbinden aan 
de straf (vooraf) en/of de invrijheidstelling (achter-
af). De Wet voorwaardelijke invrijheidsstelling (Wet 
v.i.) bepaalt dat gevangenen alleen nog onder voor-
waarden in aanmerking komen voor vervroegde invrij-
heidsstelling. In dat stadium van de straf kunnen aan 
de veroordeelde bijzondere voorwaarden worden 
opgelegd, bijvoorbeeld een locatie- of contactverbod 
of het volgen van een gedragsinterventie of behande-
ling.
De voorwaarden worden afgestemd op de persoon, 
het soort delict en het recidiverisico. De reclassering 
houdt toezicht op het naleven van die voorwaarden 
en begeleidt de delinquent daarbij. Als de veroor-
deelde de voorwaarden niet naleeft, kan de invrij-
heidstelling worden herroepen. De veroordeelde 
moet dan alsnog de rest van de straf of een deel 
daarvan uitzitten.
Er bestaat een belangrijk verschil tussen de mogelijk-
heden met de voorwaarden vooraf (voorwaardelijke 
straf) en achteraf (Wet v.i.). Bij de voorwaardelijke 
straf is de situatie na de (langdurige) detentie op het 
moment van de zitting nog niet goed te overzien. Wel 
voor wat betreft de persoon van de verdachte 
(bepaalde stoornis en de mogelijke behandeling 
daarvan), maar niet als het gaat om de omgeving en 
de reactie van de omgeving. Bij de voorwaardelijke 
invrijheidsstelling ligt dit anders, daar is beter in te 
schatten hoe de omgeving zich mogelijk gaat opstel-
len en kan ook beter ingeschat worden hoe een delin-
quent op een bepaalde behandeling heeft gerea-
geerd.

Set van afspraken
In het afgesloten convenant is een set van afspraken 
opgenomen, die de samenwerking met reclassering 
en OM beschrijft. In eerste instantie gaat de reclasse-

‘Een goed werkende keten is essentieel 
om partijen in staat te stellen zich tijdig 
voor te bereiden op de terugkeer van een 
ex-gedetineerde’

LTR_P016_LTR-BB-77-2015   16 16-6-2015   12:13:34



burgemeestersblad    77  2015 17

Gezamenlijk verantwoordelijk
ringsinstantie, in opdracht van het OM, te rade bij de 
burgemeester om een actuele inschatting te maken 
over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij de 
terugkeer die aanstaande is. Het OM betrekt de 
zienswijze en het advies van de reclassering vervol-
gens bij de formulering van de eis aan de rechter 
over op te leggen voorwaarden en/of voorwaarden 
voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. Het OM 
kan dan bijvoorbeeld pleiten voor een contact- of 
gebiedsverbod, ter voorkoming van problemen op het 
terrein van openbare orde en veiligheid aan het einde 
van het strafrechtelijk traject. Binnen de huidige 
kaders neemt het OM dit aspect dan (in overweging) 
mee bij het vorderen van bepaalde bijzondere voor-
waarden of andere vrijheid beperkende maatregelen 
bij de strafrechter en bij het stellen van voorwaarden 
bij een voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Terugkeer naar gemeente
Het uitgangspunt is dat een (zeden)delinquent terug-
keert naar de gemeente waar betrokkene woont. Het 
kan zijn dat het, met oog op slachtoffers van het 
delict of vanwege de te verwachten maatschappelijke 
onrust, beter is dat de ex-gedetineerde burger niet 
naar de oude woonomgeving terugkeert. Dan moet 
elders in de gemeente woonruimte worden gezocht. 
Mocht het ondanks alle pogingen in een gegeven 
context niet mogelijk zijn om een delinquent binnen 
een bepaalde (voorkeurs)gemeente terug te plaatsen, 
dan zullen alle betrokken partijen, inclusief het 
betrokken gemeentebestuur, zich inspannen om 
elders een alternatieve, duurzame opvang te vinden. 
Daarbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de 
mogelijkheid van huisvesting in eigen regio, bijvoor-
beeld via inschakeling van het Veiligheidshuis. Zo 
nodig neemt de burgemeester van de voormalige 
woonplaats hierbij het voortouw. De nieuw gevonden 
gemeente krijgt inzicht in de motivatie waarom dat 
de meest passende situatie is (waaronder bijvoor-
beeld een beschrijving van het sociale vangnet dat 
het kader biedt voor resocialisatie).

Tijdigheid
Een goed werkende keten is essentieel om partijen in 
staat te stellen zich tijdig voor te bereiden op de 
terugkeer van een ex-gedetineerde. Dat was een 
belangrijke voorwaarde voor het NGB om mee te 
doen in het convenant. In het convenant wordt nu de 

termijn van de BIJ-regeling gehanteerd, waarbij in 
principe een informatieplicht geldt van zestig dagen 
voordat een ernstig gewelds- of zedendelinquent 
terugkeert in de maatschappij. Alle partijen zijn zich 
daarbij van bewust dat er zich soms situaties kunnen 
voordoen die buiten de invloedssfeer liggen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval wanneer een delinquent zijn 
straf heeft uitgezeten en de rechter bepaalt dat de 
TBS met onmiddellijke ingang kan worden opgehe-
ven. In alle andere situaties zullen partijen moeite 
doen om elkaar tegemoet te komen, rekening 
houdend met elkaars verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. <

Het volledige convenant is te downloaden via 
http://www.burgemeesters.nl/delinquenten 

Wouter Jong - NGB
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Inmiddels is het stof van de transitie van het rijk naar de gemeenten per 1 januari 2015 – de 
decentralisaties van taken rondjeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken – enigszins 
neergedaald en dienen zich de eerste problemen bij de uitvoering aan. Logisch bij een operatie van 
deze omvang. De financiële middelen hiervoor zijn omvangrijk en belopen – ondanks de bezuinigingen 
die gepaard gaan met de decentralisatie – toch zo ongeveer een verdubbeling van de uitkering van 
het Gemeentefonds. Voor gemeenten is de verantwoordelijkheid voor een belangrijk deel van hun 
kwetsbare burgers flink toegenomen.

Welke rol heeft de burgemeester bij de decentralisaties?
Naast wettelijke basis goede invulling en betrokkenheid 

Veelal zullen de nieuwe taken over meerdere 
portefeuillehouders zijn verdeeld. Maar ook 
als deze taken bij één portefeuillehouder zijn 

belegd, is het van groot belang om het gehele college 
te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering hier-
van. Het gaat om kwetsbare groepen burgers en er is 
heel veel geld mee gemoeid. Voor de uitvoering van 
de taken wordt uiteindelijk één budget beschikbaar 
gesteld dat voor deze nieuwe taken kan worden inge-
zet. Op dit budget wordt door het rijk een bezuiniging 
geboekt. Een goede verdeling van de middelen en 
het voorkomen van tekorten is daarom een belangrijk 
aandachtspunt voor het college.

In veel gevallen is er sprake van multi-problematiek 
bij burgers die onder deze regelingen vallen. Niet 
zelden is daar ook huiselijk geweld, schuldenproble-
matiek en overlast mee gemoeid. Dit maakt dat vrij-
wel alle collegeleden te maken hebben of krijgen met 
de uitvoering van deze taken. Dat vraagt om een 
gemeenschappelijke visie van het hele college op het 
'sociale domein'. Een proactieve opstelling gericht op 
de kansen die de decentralisaties bieden en wat je 
juist als lokale overheid kunt betekenen in het leven 
van je burgers. Als de zorg niet goed wordt uitge-
voerd, zullen kwetsbare inwoners hier direct last van 
ondervinden en leidt dit snel tot negatieve publiciteit 
en vragen vanuit de raad. 
De burgemeester is als voorzitter de eerst aangewe-
zene om het vorm geven van collegiaal bestuur 
binnen het college te bevorderen en te concretiseren. 

Daarnaast heeft hij of zij op basis van artikel 170, lid 
1a van de Gemeentewet de verantwoordelijkheid om 
toe te zien op voorbereiding, vaststelling en uitvoe-
ring van gemeentelijke besluiten en met name ook op 
de goede afstemming tussen degenen die daarbij 
betrokken zijn. Dit is dus geen vrijblijvende rol.  

Democratische legitimatie
De uitvoering van de nieuwe taken wordt in vrijwel 
alle gevallen uitbesteed aan marktpartijen of onder-
gebracht bij gemeenschappelijke regelingen. Hoewel 
de kaderstelling en het budgetrecht bij de gemeente-
raad ligt, vermindert de invloed van de raad op de 
uitvoering zeer sterk. En doordat uitgaven voor 
gemeenschappelijke regelingen tot de verplichte 
uitgaven behoren, komt het budgetrecht ook onder 
druk te staan. De samenwerkingsverbanden maken 
dat gemeenteraden steeds meer op afstand komen te 
staan. De weerstand hiertegen neemt in vele 
gemeenteraden toe. De raad zoekt naar nieuwe 
vormen van zijn controlerende rol. Voorspelbaar is 
dat raadsleden geconfronteerd worden met proble-
men en kritiek van lokale zorgverleners en cliënten. 
De druk op raadsleden om zich te bemoeien met de 
uitvoering en daarmee op de stoel van het college te 
gaan zitten zal daardoor toenemen. Besteed daarom 
veel aandacht aan de wijze waarop de raad wordt 
geïnformeerd en meegenomen in de ontwikkelingen 
die bij de uitvoering door samenwerkingsverbanden 
aan de orde komen. Hiervoor zullen nieuwe vormen 
moeten worden gevonden waarvoor het college de 
verantwoordelijkheid heeft om deze uit te voeren. De 
Algemene Rekenkamer heeft hier voorafgaand aan de 
invoering van de decentralisaties al op gewezen. Men 
pleit daarbij ook voor het inzetten van lokale reken-
kamers of -commissies en voor het verruimen van de 
bevoegdheden om toegang te krijgen tot informatie 
binnen samenwerkingsverbanden en deelnemingen. 

‘Het is van groot belang om het gehele 
college te betrekken bij de ontwikkeling 
en uitvoering’
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Welke rol heeft de burgemeester bij de decentralisaties?
De onderzoeken door de lokale rekenkamers kunnen 
de raad ondersteunen bij de controlerende taak.
Ook hier heeft de burgemeester op basis van artikel 
170, lid 1b van de Gemeentewet de taak om toe te zien 
op een goede samenwerking met andere gemeenten 
en andere overheden. Daarnaast is de burgemeester 
als voorzitter van de raad gehouden om het functione-
ren van de raad zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Kortom, alle aanleiding om actief toe te zien op de 
ontwikkelingen op dit terrein en om samen met de 
raad op zoek te gaan naar de mogelijkheden om de 
betrokkenheid van de raadsleden vorm te geven. 

Integriteit
Het ministerie van BZK laat momenteel een onder-
zoek uitvoeren naar de gevolgen van decentralisaties 
voor de integriteit van gemeentebestuurders en 
ambtenaren. De decentralisaties leiden tot nieuwe 
‘spending departments’ op lokaal niveau. Een eerste 
verkenning door bureau AEF heeft uitgewezen dat er 
diverse potentiële risico's zijn. Deze risico's liggen 
bijvoorbeeld bij de inkoop, omdat de belangen voor 
bedrijven in deze sector enorm groot zijn en dezelfde 
mechanismen als voorheen in de bouwsector een rol 

kunnen gaan spelen. Maar ook bij de uitvoering, 
waar burgers mogelijk op oneigenlijke manieren 
zullen proberen zorg af te dwingen waar ze menen 
recht op te hebben. Daarnaast zijn er integriteitsrisi-
co's op het meer ethische vlak rondom de hulpverle-
ning: onterecht afgewezen hulpvragen; vooroordelen 
t.o.v. specifieke groepen etc.
De burgemeester heeft bij vraagstukken rond integri-
teit een nadrukkelijke rol. Hij/zij wordt beschouwd 
als de 'hoeder' van de integriteit. Het is dus zaak om 
de ontwikkelingen van risico's op het gebied van 
integriteit nadrukkelijk te volgen en in het college en 
ambtelijke organisaties op de agenda te brengen.

Hoe is de praktijk?
Onze waarneming is dat het positie nemen van de 
burgemeesters bij deze verandering nog niet overal 
zijn vorm heeft gevonden. Uit onze praktijk blijkt dat 
een wettelijke basis voor de rol als burgemeester 
geen garantie is voor een goede invulling hiervan en 
daadwerkelijke betrokkenheid. Noch in het samen-
spel binnen het college en met de raad, noch op het 
gebied van integriteit. De onderlinge relaties binnen 
het college en met de raad moeten hiervoor de ruim-
te bieden. Als die er niet vanzelfsprekend zijn, moet 
hier naar onze mening aan gewerkt worden, omdat 
de belangen en risico's die aan de uitvoering van de 
decentralisatietaken zijn verbonden erg groot zijn. <

Uw reactie is altijd welkom: advies@andremooij.nl
André Mooij en Hans Wiegel

‘De onderzoeken door de 
lokale rekenkamers kunnen 
de raad ondersteunen bij de 

controlerende taak’

andré mooij en Hans Wiegel focussen in dit arti-
kel op de rol die burgemeester bij deze nieuwe 
taken zou kunnen of moeten vervullen. Het gaat 
daarbij om de rol binnen het college, de raad en 
vanuit een breder perspectief over de rol van de 
burgemeester als 'hoeder van de integriteit'. 
andré mooij verzorgde o.a. jarenlang Het Initia-
tief, het introductieprogramma voor nieuwe 
burgemeesters. Hans Wiegel was onder andere 
gemeentesecretaris van Houten. beiden opere-
ren nu als zelfstandig adviseur,  begeleiden 
colleges en coachen individuele bestuurders.
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Met public mediation beschikken gemeenten over een instrument dat escalatie van conflicten tussen 
groepen belanghebbenden kan helpen voorkomen. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam 
reiken daarbij de helpende hand onder leiding van Martien Kuitenbrouwer, oud-stadsdeelvoorzitter 
in Amsterdam. Zij ziet een speciale rol weggelegd voor burgemeesters, die immers boven de partijen 
staan. De burgemeesters Milo Schoenmaker (Gouda) en Lucas Bolsius (Amersfoort) hebben daar wel 
oren naar, maar wijzen ook op de beperkingen.

‘Je wint aan vertrouwen bij de  burgers en dat is onbetaalbaar’
De opkomst van public mediation

toen Martien Kuitenbrouwer in 2006 aantrad 
als voorzitter van stadsdeel Amsterdam 
Westerpark, werd ze geconfronteerd met hevig 

verzet van bewoners tegen een bouwplan voor het 
Domela Nieuwenhuisplantsoen in de Spaarndammer-
buurt. Er volgde een referendum, waarbij de tegen-

standers de meeste stemmen verzamelden, maar de 
uitslag was niet rechtsgeldig vanwege de lage 
opkomst. Het nieuwe stadsdeelbestuur mocht het 
plan weliswaar uitvoeren, maar besloot tot uitstel.
De kwestie zat Kuitenbrouwer niet lekker. Hoe kon 
het stadsdeelbestuur het vertrouwen van de bewo-
ners terugwinnen? Ze vroeg het Centre for Conflict 
Studies van de Universiteit van Amsterdam, om hulp. 
Dat organiseerde sessies, waarbij alle belanghebben-
den inclusief de gemeente hun verhaal konden 
vertellen. Het bleek dat de bewoners niet per se 
tegen bebouwing van het plantsoen waren, maar 

vonden dat het bestuur over hun gevoelens heen was 
gewalst. Ze voelden zich beledigd door het plan voor 
een poort als nieuwe entree van de wijk, alsof er iets 
mis was met hun buurt. De vervolgstap was een alter-
natief plan, in samenwerking tussen ambtenaren en 
bewoners ontwikkeld.

Onafhankelijke reflectie
Deze eerste ervaring met “public mediation” smaakte 
naar meer. Kuitenbrouwer: ‘Als burgemeester of 
stadsdeelvoorzitter heb je een ingewikkelde positie. 
Enerzijds sta je boven de partijen, anderzijds ben je 
onderdeel van het bestuur dat het beleid uitdraagt. 
Wanneer pak je welke rol? Bij het omstreden bouw-
plan had ik behoefte aan onafhankelijke reflectie. 
Public mediation voorziet daarin.’

‘Enerzijds sta je boven de 
partijen, anderzijds ben je 
onderdeel van het bestuur 
dat het beleid uitdraagt’
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‘Je wint aan vertrouwen bij de  burgers en dat is onbetaalbaar’
Na haar aftreden als stadsdeelvoorzitter kreeg 
Kuitenbrouwer het aanbod aan de Universiteit van 
Amsterdam een Public Mediation Program op te 
zetten, dat onderzoek en praktijk combineert. Het 
afgelopen half jaar heeft ze met haar team diverse 
gemeenten op weg geholpen en trainingen verzorgd 
voor zowel bestuurders als public mediators. 
Volgens Kuitenbrouwer is het stellen van een diagno-
se het halve werk. ‘Wij doen dat in de vorm van actie-
onderzoek, waarbij doorgaans ook veel studenten 
betrokken zijn. Zo wordt een intensief traject betaal-
baar voor gemeenten en levert het de universiteit 
interessante onderzoeksgegevens op. Belangrijk is 
dat je de diagnose deelt met alle betrokkenen en 
vervolgens kijkt naar de volgende stap. Soms kan de 
gemeente het zelf af, soms is het verstandig een 
onafhankelijke mediator in te schakelen’. 
Sommige bestuurders moeten een zekere schroom 
overwinnen voordat ze een public mediator inhuren, 
bijvoorbeeld omdat ze het als een teken van zwakte 
zien. Volgens Kuitenbrouwer getuigt het juist van lef: 
‘Je geeft je bevoegdheden niet op, maar gaat op een 
productieve manier om met tegenstellingen in een 
vroeg stadium van planvorming. Daarmee vergroot je 
de legitimiteit van het bestuur en win je aan gezag. Ik 
kan het zeker burgemeesters aanbevelen. Het 
vergroot hun handelingsrepertoire.’

Meer invloed
Volgens burgemeester Milo Schoenmaker van Gouda 
past public mediation in de ontwikkeling van een 
representatieve naar een participatieve democratie. 
‘Mensen willen meer invloed op hun directe omge-
ving. Traditionele middelen als inspraak en beroeps-
procedures schieten daarin tekort.’
Niet elk onderwerp komt in aanmerking. Soms moet 
de gemeente gewoon een vergunning verlenen voor 
een bepaalde activiteit, ook al ligt de buurt dwars. 
Bovendien moet de gemeenteraad zich committeren. 
Anders heeft public mediation geen zin. Kuitenbrou-
wer: ‘Het instrument is alleen geschikt voor onder-
werpen met een zekere beleidsmarge, zoals de vesti-
ging van een asielzoekerscentrum, de plaatsing van 
windmolens of de situering van speelplekken.’
Schoenmaker: ‘Daarbij moet de voorfase goed 
verzorgd zijn. Hoe verloopt het proces? Wie zitten er 
aan tafel? Anders schiet je alle kanten op en ben je 
verder van huis.’ Om die reden heeft het college van 
Gouda niet meteen gekozen voor public mediation 

bij de omstreden bouw van een nieuwe moskee. 
‘Dat is een ingewikkelde kwestie met veel betrokken 
partijen. Eerst was het nodig juist in de voorfase te 
investeren.
Schoenmaker heeft wel veel ervaring met “gewone” 
mediation. Hij is beëdigd mediator geweest bij de 
rechtbank in Amsterdam, maar daarmee gestopt toen 
hij het burgemeesterschap van Bussum verruilde voor 

dat van Gouda. Bij traditionele mediation zoeken 
twee partijen in beslotenheid onder leiding van een 
onafhankelijke deskundige een niet-juridische oplos-
sing voor een geschil. Een groot verschil met public 
mediation, waarbij meer partijen zijn betrokken en 
niemand formeel gebonden is aan de uitkomst. De 
public mediator moet volgens Schoenmaker ‘een 
schaap met vijf poten’ zijn. Hij doet zijn werk in de 
openbaarheid, moet met grote groepen kunnen 
omgaan, vertrouwd zijn met de media en thuis zijn in 
het openbaar bestuur. Hij zou het zelf graag een keer 

‘Mensen willen meer invloed op hun 
directe omgeving’
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De Dynamische Gemeente gaat over dynamiek in de 

gemeentelijke organisatie. Beweging die nodig is om al die 

turbulentie die van buitenaf op uw gemeente afkomt, goed 

tegemoet te kunnen treden.

Het boek gaat over de lastige vraag hoe de gemeentelijke organisatie 

en haar medewerkers de arbeidsrelatie met elkaar kunnen 

dynamiseren. Het bevat tevens concrete handvatten en voorbeelden 

van koplopers.

NU VERKRIJGBAAR

ISBN 9789012394239

www.sdu.nl/dedynamischegemeente

19,95 
EXCLUSIEF   BTW
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proberen, maar niet in zijn eigen gemeente en liefst 
ver van huis. ‘Je moet er volstrekt neutraal in staan.’
De gemeente betaalt doorgaans de rekening van 
public mediation en is daarmee waarschijnlijk goed-
koper uit dan wanneer ze verweer moet voeren tijdens 
kostbare en tijdrovende beroeps- en bezwaarschrift-
procedures. Het zwaarst weegt de maatschappelijke 
opbrengst, meent Schoenmaker: ‘Je wint aan vertrou-
wen bij de burgers en dat is onbetaalbaar. In Gouda 
doen we dat ook met kleine dingen. Als we een brief 
krijgen met een klacht of bezwaar, bellen we de afzen-
der op en proberen we zo een oplossing te vinden. 
Daarmee vangen we veel onnodige procedures af en 
kweken we veel sneller begrip bij de inwoners.’

Alert op signalen
Een benadering die ook burgemeester Bolsius van 
Amersfoort aanspreekt. Hij vindt dat hij in zijn functie 
een speciale verantwoordelijkheid heeft om signalen 
van burgers op te pakken. Hij neemt met regelmaat 
de rol van mediator op zich in individuele gevallen, 
bijvoorbeeld tijdens een hoorzitting met bewoners. 
‘Ik krijg verschillende vraagstukken op mijn bordje en 
stap er het liefst recht op af. Toen omwonenden 

bezwaar maakten tegen een broodjeszaak, heb ik 
tijdens de hoorzitting ontrafeld wat precies de bezwa-
ren waren. Wat begon met een juridische insteek 
eindigde in een pragmatische oplossing. De bezwaar-
makers hadden eigenlijk niets tegen de broodjes-
zaak, maar hadden last van het geluid van de aircon-
ditioning. Een technisch oplosbaar probleem. Ik heb 
de hoorzitting opgeschort en de betrokkenen vier 
weken de tijd gegeven om eruit te komen en dat is 
gelukt. Je hoeft als burgemeester of mediator niet de 
oplossing te bedenken, maar je moet er wel naar toe 
werken.’ Aan het inhuren van een externe public 
mediator heeft hij nog geen behoefte gehad. Zo lang 
het kan, doet hij het liever zelf. ‘Gewoon per situatie 
kijken wat nodig is.’ <

Meer weten over het public mediation programma 
(PMP) van de UvA: kijk op www.uva.nl/pmp

Op 13 november organiseert het PMP een 
Masterclass over onafhankelijk voorzitter-

schap onder leiding van Alexander Rinnooy Kan. 
Aanmelden kan via pmp-fmg@uva.nl

Simon Kooistra

LTR_P020_LTR-BB-77-2015   22 16-6-2015   12:14:14



service ▸ colofoN

Het Burgemeestersblad is mede mogelijk door 
bijdragen van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en Deloitte.

burgemeestersbladburgemeestersblad

02/07 Seminar Openbare Orde 
recht
Thema: Bevoegdheden van de burgemees-
ter voor handhaving OOV. Onderwerpen: 
woonoverlast, terugkerende (zeden)delin-
quenten, motorbendes (OMG’s). Sprekers 
o.a.: Mr. J. Beliën (officier van justitie, 
landelijk parket), Drs. H.J.J. Lenferink 
(burgemeester van gemeente Leiden), Mr. 
P.G.A. Noordanus (burgemeester van 
gemeente Tilburg), Prof. mr. A.E. Schilder 
(hoogleraar Vrije Universiteit). Datum 2 juli 
2015. Tijd: 14.00 uur tot 17.00 uur (aanslui-
tend borrel). Locatie: Kennedy Van der 
Laan, Haarlemmerweg 333, 1051 LH 
Amsterdam. Meer informatie: www.kvdl.nl

D1000
Op 1 juni jongstleden vond de Democratie 
(D)1000 plaats. Ruim 700 deelnemers 
brachten hun uitdagingen, kansen en 
vraagstukken rondom de lokale democra-
tie in kaart. De opbrengsten van de dag 
zijn te vinden op lokaledemocratieinbe-
weging.nl.

De Integriteitsgame
Het Nederlands Genootschap van Burge-
meesters heeft voor de burgemeesters-
kringen, in navolging op de crisisgame, 
de Integriteitsgame ontwikkeld. Immers, 
de burgemeester staat niet alleen in 

toenemende mate in de spotlights, maar 
wordt volgens het wetsvoorstel Artikel 
170, tweede lid, ook wettelijk belast met 
de bevordering van bestuurlijke integri-
teit binnen de gemeente. Na het zomer-
reces worden er een aantal trainingen 
georganiseerd in de diverse burgemees-
terskringen. De begeleiding ligt in 
handen van Annemiek Meinen (De 
Beuk). Deelname aan de game is koste-
loos. 

Factsheet radicalisering
De VNG en het NGB hebben een beknopte 
factsheet uitgebracht uit over de rol van 
de gemeente in de aanpak van radicalise-
ring. De factsheet geeft bestuurders 
handelingsperspectief aan de hand van 
drie fasen waarin de preventieve rol van 
gemeenten expliciet nodig is: Het voorko-
men van sociale spanningen en radicali-
sering (inclusief vroeg signalering); Het 
signaleren van ‘geradicaliseerden’ en de 
persoonsgerichte aanpak; Re-integratie 
en nazorg voor terugkeerders via een 
maatwerkplan en een handelingsperspec-
tief in geval van gesneuvelden. Per fase 
wordt toegelicht welke activiteiten mini-
maal nodig zijn, en welke partners in de 
gemeente of regio hierbij betrokken zijn. 
Download de factsheet op www.vng.nl/
radicalisering

NGB 60 jaar!
Dit jaar vindt het Najaarscongres plaats 
in Amsterdam. De uitnodiging voor het 
congres ontvangt u nog. Reserveer alvast 
donderdag 1 oktober in uw agenda. 
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Meer informatie op sdu.nl/ambtenaren

Ambtenaren! 200 jaar werken aan Nederland in 100 portretten gunt een unieke blik in de geschiedenis 
van Nederland, een kijkje achter de schermen van de belangrijkste momenten van 200 jaar koninkrijk.

Nederland heeft de afgelopen 200 jaar hoogte- en dieptepunten gekend. Hoewel vaak onzichtbaar 
speelden bij veel van die momenten ambtenaren een cruciale rol. Dit boek brengt die rol eindelijk 
aan het licht.

Ambtenaren!

200 jaar werken aan Nederland 
in 100 portretten

isbn 978 90 12 39560 1

samenstelling: 

Jeroen Pepers en, 

Davied van Berlo

“Een bijzonder aardig idee, dat 

voortreffelijk is uitgewerkt. Ik vond 

vooral de wat minder bekende 

thema’s en de daarbij behorende 

ambtenaren fascinerend. Denk aan 

de introductie van de postzegel, 

de Amsterdamse gemeentegiro of 

het gemeentelijk archiefbeheer.”

maarten van rossem , historicus

Speciale 
actieprijs voor 
ambtenaren 

¤ 9,95*

*Actie geldig tot eind 2015

Adv Ambtenaren A4 210x297   1 26-05-15   14:53
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