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Actieprogramma Moerdijk Veilig
In de afgelopen vijf jaar heeft de gemeente 
Moerdijk veel aandacht gegeven aan het 
verbeteren van de veiligheid in en om het 
industriegebied. Zo startte de gemeente 
samen met de provincie Noord-Brabant, 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en 
Havenschap Moerdijk het Actieprogramma 
Moerdijk Veilig. Burgemeester Jac Klijs: 
“Belangrijke onderdelen van dat actiepro-
gramma zijn het van tevoren communiceren 
over risico’s en het bieden van een hande-
lingsperspectief wanneer calamiteiten 
optreden.”
Zorgvuldige en snelle communicatie 
met omwonenden is bij een incident 
van levensbelang. De bedrijven op het 
industrieterrein gebruiken daarom CBIS 
(Alert4omgevingen), een alerterings-
systeem gericht op BHV’ers en ontwik-
keld in samenwerking met onder andere 
Centric. Klijs: “Bedrijven kunnen dankzij 
hun BHV-plan al na één seintje een heel 
draaiboek voor crisisbeheersing in werking 
stellen. Voor de informatievoorziening aan 
burgers ligt dat anders.” Om met inwoners 
te communiceren over veiligheid was een 
andere insteek noodzakelijk.

Zelfredzaamheid verhogen
Samen met Centric keek de gemeente 
Moerdijk hoe de communicatie met burgers 
over risico’s gemoderniseerd kon worden. 
Vooraf informeren staat daarbij centraal. 
Klijs: “We zien als gemeente digitale 
informatievoorziening steeds belangrijker 
worden. Daarom breiden wij de website uit 
met het Omgevingsdashboard dat we samen 
met onder andere de veiligheidsregio en 
Centric ontwikkelden. Het dashboard wordt 
gevuld met informatie van hulpdiensten als 
politie, brandweer en de Geneeskundige 
Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Zo 
tonen we burgers real-time informatie over 
de risico’s in de directe omgeving en verho-
gen we de zelfredzaamheid.”
Een belangrijk onderdeel van die 
verhoogde zelfredzaamheid, schuilt in de 
zogeheten risicoscenario’s. Klijs: “In het 
Omgevingsdashboard zitten veel scenario’s 
verwerkt, met bijbehorende instructies voor 
hoe te handelen. Daarmee bieden we inwo-
ners snel een handelingsperspectief, zodat 
ze weten wat ze moeten doen om zichzelf 
en hun naasten in veiligheid te brengen. Met 
goede voorbereiding en e� ectieve communi-
catie redden we levens.”

Moet ik binnen blijven? Met ramen en 
deuren gesloten? Wat is er eigenlijk 
aan de hand? Goede communicatie 
over risico’s en calamiteiten is belang-
rijk om omwonenden en werknemers 
tijdig te informeren.  Dankzij het 
Omgevingsdashboard weten de 
inwoners van de industrierijke 
gemeente Moerdijk straks in ieder 
geval wat hen te doen staat, mocht 
het onverhoopt misgaan.
Het haven- en industriegebied in 
Moerdijk is de op drie na grootste 
zeehaven van Nederland en geeft de 
regio een economische sleutelpositie. 
De aanwezigheid van zware industrie 
en chemiebedrijven brengt echter ook 
risico’s mee voor veiligheid, milieu en 
de volksgezondheid. Dat die niet denk-
beeldig zijn, bleek toen begin 2011 op 
het industrieterrein brand uitbrak bij 
het bedrijf Chemie-Pack. De vlam-
menzee die volgde, maakte het hele 
land deelgenoot van de frictie tussen 
industriële bedrijvigheid die economi-
sche voorspoed brengt en de daaraan 
verbonden veiligheidsrisico’s.

Meer weten? 
Ga naar www.centric.eu/omgevingsdashboard.  

Omgevingsdashboard bevordert zelfredzaamheid inwoners 
gemeente Moerdijk bij calamiteiten

Als er geen tijd 
te verliezen is

Ingezonden mededeling

Jac Klijs
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commentaar

Inhoud

Verkiezingsretoriek

Een jaar geleden verhaalden de media over de rauwe 
protesten tegen de komst van vluchtelingen. Purmerend, 
Steenbergen, Bernheze, Geldermalsen en vele andere 
plaatsen kwamen op de voorpagina’s en in de actualitei-
tenprogramma’s vanwege soms ongepast verzet tegen de 
vestiging van opvangcentra. Lokale bestuurders hadden 
het zwaar te verduren en ook de burgemeesters kregen er 
van langs. Zij stonden in de frontlinie om in de gemeen-
ten opvangplekken te realiseren die de Rijksoverheid 
nodig had voor een internationaal probleem.
De maanden erna ging het er bestuurlijk beschaafder 
aan toe. De regionale en provinciale regietafels werden 
gevormd, de VNG kwam met haar ondersteunende OTAV 
en maakte afspraken met het Rijk, de NCTV publiceerde 
een handreiking... Hier en daar was nog wel een tele-
foontje van staatssecretaris Dijkhoff nodig of moest een 
commissaris vermanend in de richting van een burge-
meester kijken. Maar de gemeenten slaagden erin om 
voldoende plekken te vinden die het COA kon inrichten 
voor de opvang. 
De zogenoemde Turkije-deal bracht ons een wrange 
remake van de mop van die twee die naar Parijs gingen. 
De vluchtelingen kwamen er namelijk niet. De mensen-
smokkelaars werd even de pas afgesneden, de mensen, 
die door verwoestende oorlogen hun huis en haard 
achterlieten, bleven ver van ons vandaan in belabberde 
kampen achter. Dat zorgde er hier voor dat opvangloca-

ties leeg bleven. Waar burgemeesters zich zo hadden 
ingezet om in de gemeente te besluiten tot de vestiging 
van een centrum, konden ze nu de boodschap brengen 
dat dat niet meer nodig was. 
Geen idee of de staatssecretaris of wie dan ook vanuit 
Den Haag nu de telefoon heeft genomen om burgemees-
ters en andere lokale bestuurders even te bellen om de 
gevoelens te peilen en begrip te tonen voor de situatie. 
In plaats daarvan kregen burgemeesters een nieuwe bak 
ongepast onfatsoen over zich heen. Nu niet door de 
bevolking maar vanuit de Tweede Kamer. Tijdens de Alge-
mene Beschouwingen zei de voorzitter van de grootste 
fractie letterlijk: ‘Als ik mijn zoon zou opvoeden op de 
manier waarop sommige burgemeesters met lokale 
raddraaiers omgaan, zou er weinig van hem terechtko-
men.’ Misschien nog wel erger was dat vanuit Vak K. 
niemand hierop reageerde. Ongetwijfeld zullen er over 
enige tijd weer nieuwe vluchtelingenstromen op gang 
komen. Ik ben benieuwd hoe we dan voor de opvang 
gaan zorgen. De verkiezingsretoriek die de vierkante kilo-
meter rond het Binnenhof beheerst, draagt er in ieder 
geval niet aan bij dat gemeentebestuurders dan weer 
hun nek zullen uitsteken.

Ruud van Bennekom,
Directeur Nederlands Genootschap van 
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Op 3 juni 2016 gaat Urk door het oog van de naald als een rij van zes huizen wordt getroffen door twee 
grote gasexplosies. Het gaslek ontstaat bij graafwerkzaamheden voor de vernieuwing van de riolering. 
Het Burgemeestersblad spreekt met burgemeester Pieter van Maaren over de klap, de schade en de 
nasleep.

Boven alles ben     je burgervader
Burgemeester Van Maaren over de gasexplosie Urk

Het is rond zes uur ’s avonds als Van Maaren 
een telefoontje krijgt dat er op de Grote Fok 
op Urk een explosie is geweest. Hij springt 

op de fiets en snelt er naartoe, beseffend dat er rond 
etenstijd vast veel mensen thuis zullen zijn. ‘Drie 
huizen waren getroffen door de explosie. Drie andere 
huizen waren door de klap zo zwaar beschadigd, dat 
ze niet meer bewoond konden worden. Van de zes 
beschadigde woningen konden we er bij één huis 
niet goed achter komen waar de bewoners waren. 
Op Urk kennen veel mensen elkaar, zodat er op rede-
lijk korte termijn duidelijk werd dat er niemand mist-
te, ook omdat een van de bewoners elders in het 
dorp was gezien. Al met al was het in relatief korte 
tijd duidelijk dat er weliswaar een enorme schade 
was, maar iedereen het er levend vanaf had 
gebracht.’ 

Prioriteiten
Ter plaatse laat Van Maaren zich informeren over de 
ontstane situatie. Met de afdeling communicatie 
spreekt hij af om de prioriteit te leggen bij de NOS 
en Omroep Flevoland. ‘Dat deden we vooral vanuit 
efficiencyoverwegingen. De rest kon de dag erop wel 
aan bod komen, maar ik wilde voorkomen dat ik de 
hele avond alleen maar interviews moest geven en ik 
niet meer toe zou komen aan het crisisteam. De 
andere media konden wel achtergrondinformatie van 
ons krijgen, maar in het geven van interviews waren 
we bewust beperkt. Op dat moment wilde ik de focus 
leggen op mijn rol als burgervader en de rol die de 
gemeente pakte richting haar eigen inwoners.’

‘In relatief korte tijd was duidelijk dat 
er weliswaar een enorme schade was, 
maar iedereen het er levend vanaf had 
gebracht’

Live in Journaal
Van Maaren is nog op straat als hij om 20.00 uur een 
verslaggever van de NOS te woord staat. ‘Hij vroeg of 
ik met hem een gesprekje kon doen. Toen ik daar 
positief op antwoordde, bleek dat ze mij live in de 
uitzending wilden. Dat had ik tot twee minuten voor 
de uitzending niet zo begrepen, maar ik heb mijn 
verhaal gedaan, toen verslaggever Ardy Stemering 
zich in de Journaaluitzending naar mij toe draaide en 
om een toelichting vroeg. Op dat moment heb ik 
verteld dat er inderdaad werkzaamheden aan de 
riolering werden uitgevoerd en er een gasleiding was 
geraakt, die tot de explosie had geleid. Ik hield nog 
een slag om de arm over eventuele doden of (ernstig) 
gewonden, omdat ik dat nog niet met 100 procent 
zekerheid kon uitsluiten. Gelukkig werd kort daarop 
duidelijk dat er alleen een aantal relatief lichtgewon-
den was gevallen. Het is een wonder dat er geen 
ernstige slachtoffers of doden bij zijn gevallen.’ 
Na het optreden in het Journaal spoedt de burge-
meester zich naar het gemeentehuis, waar ook de 
buurtbewoners worden opgevangen. ‘Alle mensen in 
een gebied van 200 meter moesten hun huis verla-
ten, omdat het nog enige tijd duurde voor de brand-
weer het gat in de gasleiding kon dichten. Mijn echt-
genote en de wethouders hebben daar met mensen 
gesproken en konden de gemeentelijke betrokken-
heid laten zien. Tegelijkertijd besprak ik de ontwikke-
lingen met de raadsgriffier, die de gemeenteraadsle-
den van tijd tot tijd op de hoogte bracht.’

Opvang
De getroffen families krijgen het aanbod om naar een 
hotel te gaan, maar dat blijkt niet nodig. ‘Mensen 
hadden de voorkeur om naar eigen familie of vrien-
den te gaan. Terwijl zij onderdak kregen, hebben wij 
voor de beveiliging van de straat gezorgd om te voor-
komen dat dingen ontvreemd zouden worden. Want 
waar mogelijk stond voor ons centraal dat we de 
mensen weer een veilig gevoel moesten geven. De 
volgende dag hebben we opnieuw afgesproken met 
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Boven alles ben     je burgervader

de groep van direct getroffenen uit de zes verwoeste 
huizen, gevolgd door een bredere sessie met de 
andere omwonenden. Deels bestond dit uit het geven 
van een toelichting vanuit de politie en het gasbedrijf 
en deels was het bedoeld om, waar nodig, praktische 
zaken te regelen. Zoals een voorschot of een 
paspoort. Na het weekend namen de verzekeraars 
een groot deel van het werk van ons over.’ 

Onderzoek Openbaar Minsterie
Naar de exacte gang van zaken, voorafgaand aan de 
explosie, wordt nog strafrechtelijk onderzoek gedaan 
door het Openbaar Ministerie met als doel: waar-
heidsvinding. Van Maaren: ‘Wij schikken ons in dat 
onderzoek. Het OM onderzoekt of er wel adequaat is 
gereageerd op het gaslek en of de protocollen zijn 
gevolgd. Onze betrokkenheid is een afgeleide, omdat 
wij de aannemer hebben ingehuurd om deze klus 
voor de gemeente uit te voeren. De vragen die het OM 
en de buitenwereld hebben, heb ikzelf ook. In die zin 
is het goed dat onafhankelijk wordt onderzocht hoe 
het gelopen is. Vooruitlopend op het onderzoek zijn 
wij wel met Liander en de brandweer om tafel 
gegaan, om te benadrukken dat er in het vervolg 
direct met de meldkamer moet worden gebeld zodra 
iemand gas ruikt. Kort na de explosie hadden wij 
graafwerkzaamheden bij een school op het eiland. 

Dan wil je graag kunnen benadrukken dat alle punt-
jes weer op de ‘i’ staan en de hulpdiensten en het 
gasbedrijf elkaar weten te vinden als dat nodig is.’

Oefening
De ontploffing heeft alle kenmerken van een crisis 
die in oefeningen veel voorkomt, stelt Van Maaren. 
Ondanks die overeenkomsten brengt de ‘echte casus’ 
toch weer nieuwe leerpunten en inzichten met zich 
mee. Van Maaren: ‘De eigenstandige communicatie 
vanuit de brandweer was sterker dan ik daarvoor in 
oefeningen had meegemaakt. Ook merkten wij dat de 
afstemming tussen het gemeentehuis en de gemeen-
telijke vertegenwoordiging in de CoPi-bak aanloop-
problemen kende. Verder zie je dat afspraken in de 
praktijk niet altijd kunnen worden waargemaakt. Zo 
staat in onze draaiboeken dat we bij calamiteiten 
kunnen uitwijken naar een partycentrum. Maar op die 
bewuste avond was het centrum niet beschikbaar 

‘Oefenen is zinvol, maar de ‘echte casus’ 
brengt toch weer nieuwe leerpunten en 

inzichten met zich mee’

ANP
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voor de opvang van tientallen mensen, omdat er een 
bruiloft gaande was. Maar wat het ten opzichte van 
een oefening weer overzichtelijk maakte, was het 
gegeven dat het aantal mensen dat onderdak nodig 
had relatief beperkt was. Het was geen scenario met 
honderden mensen die een dak boven hun hoofd 
zochten.’
Ook merkt Van Maaren dat de crisis een inkleuring 
geeft van de casus zoals je die normaliter in oefenin-
gen tegenkomt: ‘In een oefening wordt een gebied 
afgezet. Dan kan er niemand meer in of uit. In dit 

geval had de politie ook de boel afgezet, maar kom je 
met praktische zaken in aanraking. Huisdieren die 
zijn achtergebleven. De parkieten die eten moeten 
hebben. De autosleutels van ‘oom Piet’ die nog in 
huis liggen. In overleg is bekeken wanneer en hoe de 
noodzakelijke spullen uit de woningen konden 
worden opgehaald.’

Saamhorigheid
Wat Van Maaren in de weken en maanden na het 
ongeluk ziet is een sterke saamhorigheid, die nog 
een extra impuls krijgt als Koningin Màxima in het 
kader van Burendag een bezoek brengt aan de getrof-
fen families op het voormalig eiland. ‘De hulp is hart-
verwarmend. Winkeliers doneerden boodschappen, 
en er werd een fonds ‘Eerste steun bij explosie’ opge-
richt die de mensen in de eerste periode te helpen.’ 
Inmiddels buigen de bewoners zich met een architect 
over de herbouw. ‘Zij hebben de handen ineengesla-
gen, zodat de herbouw sneller verloopt. Het is de 
bedoeling dat de nieuwe huizen volgend jaar zomer 
klaar zijn.’ <

Wouter Jong/NGB

Gemeente Urk

Wij nodigen burgemeesters uit om op 
10 december, de Dag van de Rechten van 
de Mens, mee toe doen met de 
schrijfmarathon.

Stuur een email naar 
schrijfmarathon@amnesty.nl. 

U ontvangt dan begin december 
alle informatie.

amNestY’s sCHrIJFmaratHON: 
burgemeesters 
IN aCtIe!
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Arno Brok, nieuwe voorzitter Nederlands Genootschap van Burgemeesters

‘de dynamiek in de samenleving en ontwik-
kelingen in het openbaar bestuur hebben 
de relevantie van de burgemeestersfunc-

tie doen toenemen. Daar moeten we goed naar 
kijken, bijvoorbeeld in de discussie rond de deconsti-
tutionalisering. Met de minister van BZK en met ande-
re belangrijke partners moeten we de inhoud en 
waardigheid van het ambt hoog houden. Dat zie ik 
wel als uitdaging voor het bestuur van het Genoot-
schap om zich voor in te zetten. Het liefst natuurlijk 
met alle 390 collega’s, want iedereen is toch ambas-
sadeur van onze vereniging. 

Persoonlijk bezoeken
Ik ben zeker van plan om alle nieuwe burgemeesters 
persoonlijk te bezoeken. Niet in de eerste 100 dagen, 
maar wel in hun eerste jaar zal ik bij hen langs gaan 
om op te halen wat er speelt en wat wij kunnen oppak-
ken. Ook zal ik het bestuur voorstellen om iets speci-
fieks met de voormalige collega’s en met de leden van 
verdienste te organiseren. In en rond onze vereniging 
is er zoveel kennis die we kunnen benutten. Een 
thema, waarvan ik ook merk dat het bij burgemeesters 
leeft, is de aandacht voor het thuisfront. In het inter-
menselijke contact hebben we het daar wel over, maar 
in verdiepende zin misschien niet genoeg. Als dat 
breder leeft bij collega’s, dan moeten we daar als 
genootschap meer aandacht aan besteden. Verder 
moeten burgemeesters zich gesteund en beschermd 
voelen bij intimidatie en agressie; door hun gemeente-
raad, door de commissaris van de Koning, door de 
politie, het Openbaar Ministerie en ook door de lande-
lijke politiek. 

Geen cafetariamodel
In de discussie over de positie en aanstellingswijze 
moeten we niet defensief of overmoedig zijn, maar op 
basis van inhoud moeten we onze inbreng hebben. Ik 

heb dat in een gesprek met minister Plasterk al aange-
geven en binnenkort heb ik ook een afspraak met de 
doyen van de Kring van commissarissen van de 
Koning. Ik hecht aan een manifeste rol van de commis-
saris in de benoemingsprocedures. Maar ook in brede 
zin moet de commissaris voor de burgemeesters staan 
en met de beroepsgroep optrekken. Dat er veel waar-
nemers zijn, zie ik niet als probleem. Er zijn goede 
redenen voor en veelal gaat het om burgemeesters 
met kwaliteit en ervaring. Persoonlijk ben ik niet voor 
democratisering en modernisering bij de benoeming 
van waarnemers. Ik zie meer in een procedure, waarbij 
de commissaris kijkt wat nodig is zonder een cafetaria-
model te presenteren. Het gaat altijd om een specifie-
ke situatie en dan is het voor het tegenwicht en tegen-
klank essentieel dat de commissaris tegen de gemeen-
teraad kan zeggen “En zo gaan we het doen”.’ <

Ruud van Bennekom/NGB

‘Het voelt als een warm bad’
De algemene ledenvergadering van het Genootschap benoemde Arno Brok tot nieuwe voorzitter van 
het NGB. De burgemeester van Dordrecht is daarmee de elfde voorzitter sinds de oprichting van het 
Genootschap in 1955. ‘Het voelt als een warm bad’, zo ervoer Brok de plezierige bijeenkomst rond de 
benoeming en de vele reacties die hij tijdens en na het najaarscongres ontving. Het Burgemeestersblad 
vroeg de nieuwe voorzitter wat hij de komende tijd verwacht en wat we van hem mogen verwachten. Dat 
blijkt veel te zijn, waar we het volgende uit opgetekend hebben.

Arno Brok
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‘Burgemeester, mag ik u even storen?' De beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid loopt de 
werkkamer van de burgemeester binnen. De gemeente heeft een klacht ontvangen over het optreden 
van de politie. In een rustige woonwijk kwam een vader zijn dochter van vier jaar ophalen bij zijn ex-
partner. Ze zouden dat weekend samen gaan vissen. Zijn ex hield hun kind in huis en deed niet open. 
De vader was hier zo boos over, dat hij op de deur sloeg en schreeuwde. Toen de politie arriveerde, 
vroeg de man aan de politie de deur te forceren zodat het kind met hem mee kon. Maar de dienstdoen-
de agent weigerde dit. De vader is hier enorm boos over. Hij heeft zich gehouden aan de rechtelijke 
omgangsregeling en voelt zich in de steek gelaten. Nu ligt er een officiële klacht. U kunt als burgemees-
ter uw zienswijze uitbrengen. Wilt u dat?’1

In gesprek over afhandeling    van politieklachten
Substituut Ombudsman Dr. Joyce Sylvester:

Veel burgemeesters ontvangen een aantal keer 
per jaar klachten van inwoners over de politie. 
In het jaarverslag van de politie van 2015 

staat dat er vorig jaar in totaal 11.695 klachten 
werden ingediend door burgers. De ervaring leert dat 
de meeste burgemeesters geen gebruik maken van 
de wettelijke mogelijkheid om een zienswijze in te 
brengen. Een vaak gehoord argument van burge-
meesters is, dat zij niet ter plaatse waren en de situa-
tie derhalve niet goed kunnen beoordelen. Toch is 
het van belang dat burgemeesters daar waar het poli-
tieklachten van burgers betreft, hun verantwoordelijk-
heid richting burgers nemen en adequaat en effectief 
invullen. Burgemeesters kunnen vanuit die rol bijdra-
gen aan het herstel van vertrouwen tussen burger en 
de politie.

Wat kunnen burgemeesters doen 
bij politieklachten van burgers 
sinds de komst van de Nationale 
Politie in 2013?

stap 1: Krijg inzicht 
‘U bent toch de baas over de politie?’ Vanuit het 
perspectief van veel burgers zijn burgemeesters 
aanspreekpunt voor politieklachten, zeker in kleinere 
gemeenten. Tot de komst van de Nationale Politie 
beoordeelden burgemeesters als korpsbeheerders 
ernstige klachten. Na de reorganisatie bij de politie 
doen politiechefs dat zelf, geadviseerd door een 
klachtencommissie. Feitelijk is er dus geen beslissen-
de taak meer voor de burgemeester bij de klachtbe-
handeling. Maar de burgemeester kan vanuit zijn of 
haar rol ook een bijdrage leveren aan het proces van 
klachtbehandeling. Hiervoor is het van belang dat 

burgemeesters een afschrift krijgen van elke klacht 
die in hun gemeente voorkomt, zodat zij weten wat er 
speelt. 
Het eerste wat burgemeesters kunnen doen, is het 
maken van afspraken met de lokale politiechef over 
het structureel informeren over politieklachten. Zo 
raken burgemeesters geïnformeerd en krijgen zij een 
goed beeld van wat er speelt tussen politie en 
burgers daar waar het klachten betreft. Dat zou al een 
eerste goede stap zijn.2

stap 2: leg het oor te luisteren
Een tweede stap is de afweging om contact op te 
nemen met de betrokken burger.3

Waarom deze klacht over de politie? Wat is er volgens 
de burger gebeurd? Hiermee kan de burgemeester 
inzicht krijgen in het perspectief van de burger.  
De politie onderscheidt in haar jaarverslag van 2015 
een top 5 van klachtrubrieken:

top 5 klachtrubrieken totaal

Politieoptreden- Bejegening/ houding/ 
gedrag

1.940

Politieoptreden- Onjuiste actie 1.040

Politieoptreden- Geen of onvoldoende 
actie

990

Dienstverlening en Service- Informatie-
verstrekking 

492

Politieoptreden- Verkeersgedrag 405

In de meerderheid van de gevallen gaat het om beje-
gening, de manier waarop de politie met de burger is 
omgegaan. Het gesprek met de burger kan de burge-
meester enige informatie verschaffen over hetgeen is 
gebeurd en wat voor de burger van belang is om het 
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In gesprek over afhandeling    van politieklachten
vertrouwen te herstellen. Conform de klachtregeling 
neemt de politie de klacht in behandeling en de 
burgemeester kan de afhandeling van de klacht 
vervolgens monitoren.
Belangrijk is evenwel om duidelijk te zijn over de 
verwachtingen die de burger van de burgemeester 
kan hebben. Dit om verwarring over verwachtingen 
en rollen te voorkomen. De rol van de burgemeester 
is het krijgen van inzicht in de klachten die binnenko-
men over de politie binnen zijn of haar stad. Het is de 
rol van de politie de klacht op te lossen.

stap 3 Incident of structureel probleem? Vraag naar 
het grotere plaatje
Nadat de politie de klacht in behandeling heeft geno-
men, komt de klachtencommissie met advies over 
het oordeel. Ongegrond, gegrond of deels gegrond 
zijn oordelen die gegeven kunnen worden. Soms is 
de klacht gegrond en besluit de politiechef dat er 
verder geen actie nodig is. Een veel gehoord argu-
ment is dan, dat het van de zijde van de politie een 
incident betreft. Om deze neiging te pareren, kan de 
burgemeester de politie prikkelen om na te gaan of 
het daadwerkelijk een incident betreft of dat het 
probleem een meer structureel probleem blootlegt. 

stap 4 stimuleer goede nazorg 
Nadat de burgemeester contact heeft gehad met de 
betrokken burger, kijkt hij of zij uit naar de verdere 
afhandeling van de klacht door de politie. Over de 
uitkomsten van de afhandeling van de klacht kan de 
burgemeester vragen stellen aan de politiechef. Stel 
dat de klacht gegrond is en er is door de politie 
besloten verder geen actie te ondernemen. In dat 
geval kan de burgemeester de afhandeling van de 
klacht aan de orde stellen in de lokale driehoek of 
een en ander bespreken in het lokale veiligheidsover-
leg. Een gebaar maken naar de burger kan, als de 
klacht gegrond is, het contact tussen politie en 
burger verder normaliseren. Dat draagt bij aan het  
herstel van vertrouwen tussen overheid en burger. 
Wat zijn de argumenten van de politiechef om in dit 
specifieke geval géén actie richting de burger te 
ondernemen? Het kan zijn dat de politie het klacht-
oordeel als een eindstation ziet. Er is een oordeel 
geveld en daarmee is de zaak afgerond. Soms blijft 
de burger ontevreden over de afhandeling van de 
klacht. Hij vindt bijvoorbeeld dat de klachtbehande-
ling te traag was of slordig. Wat kan de burgemeester 
dan nog doen?

stap 5: Nationale ombudsman
In het onderhavige geval zou de burgemeester de 
burger actief kunnen doorverwijzen naar de Nationale 
ombudsman. Dit staat ook afgedrukt onder het 
oordeel van de politiechef en de burgemeester kan 
de burger attenderen op die mogelijkheid. De wette-
lijke basis voor de Nationale ombudsman is vastge-
legd in de Wet Nationale ombudsman en titel 9.2 van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

In het klachtrecht neemt de Nationale ombudsman 
de positie in van tweedelijnsinstantie. Dat betekent 
dat een burger zijn klacht in principe eerst zelf 
kenbaar moet maken bij het overheidsorgaan onder 
wiens verantwoordelijkheid de handeling heeft 

Dr. Joyce Sylvester.

‘Burgemeesters kunnen vanuit hun rol 
bijdragen aan het herstel van vertrouwen 

tussen burger en politie’
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plaatsgevonden. Wanneer een burger niet tevreden is 
over de behandeling van zijn klacht in eerste aanleg, 
kan hij zich binnen één jaar nadat het betrokken 
bestuursorgaan een oordeel heeft gegeven over zijn 
klacht, de Nationale ombudsman verzoeken een 
onderzoek in te stellen.

Klachtbehandeling
Alvorens tot klachtbehandeling over te gaan toetst de 
Nationale ombudsman eerst of hij bevoegd is de 
klacht in behandeling te nemen en of de klacht 
ontvankelijk is. De Nationale ombudsman kent vervol-
gens verschillende manieren van klachtbehandeling 
(zie tabel hierboven).

Conclusie
Zelfs als de burgemeester het lastig vindt om een 
zienswijze te geven en uiteindelijk besluit om dat niet 
te doen, is het mogelijk om de verantwoordelijkheid 
richting burgers daar waar het politieklachten betreft 
serieus te nemen. Deze verantwoordelijkheid kan 
worden ingevuld door het verkrijgen van inzicht in de 

politieklachten, het tonen van interesse in burgers 
die deze klachten indienen, het monitoren van de 
afhandeling van de politieklachten en het eventueel 
in de tweede lijn doorverwijzen naar de Nationale 
ombudsman. In verband met het herstel van vertrou-
wen tussen burger en overheid is het namelijk van 
groot belang dat burgemeesters politieklachten juist 
niet loslaten en met de lokale politie(chef) daarover 
in gesprek treden. <

Dr. Joyce Sylvester is Substituut Ombudsman
Voorheen was zij senator en waarnemend 

burgemeester van de gemeenten Anna Paulowna 
en Naarden. 

1 Over deze problematiek bij vechtscheidingen, brachten de 

Nationale ombudsman en de Kinderombudsman onderzoek uit. 

Cf. Rapport 'Veiligheid voorop! De rol van de politie bij problemen 

bij de nakoming van een omgangsregeling tussen ouder(s) en 

kind, 2015/096. De politie is met de aanbevelingen aan de slag 

gegaan.

2 Dit is in overeenstemming met artikel 8, lid 4, van de 

uitvoeringsregeling klachtbehandeling politie. Daarin staat dat het 

niet wenselijk of noodzakelijk werd geacht dat de burgemeester 

alle informele klachten kreeg toegestuurd, maar dat hierover 

uiteraard wel afspraken gemaakt konden worden.

3 Van belang is uiteraard dat ook de politie hiervan op de hoogte 

wordt gebracht.

4 Bijvoorbeeld onderzoek naar de aanhouding van Feyenoord-

supporters in Rotterdam, rapport.

‘De burgemeester kan vanuit zijn of haar 
rol een bijdrage leveren aan het proces 
van klachtbehandeling’

type behandeling beschrijving Wanneer ingezet?

Interventie Ombudsman legt contact (telefonisch/mail) met 
overheidsinstantie. Verzoekt om vlottrekken van 
situatie (informeel oplossen).

Als een klacht gegrond is en zich leent voor een 
(snelle) praktische oplossing.

bemiddeling Ombudsman treedt als neutrale gespreksleider op 
in een gesprek tussen burger en betrokken over-
heidsinstantie (benoemen van emoties en het 
gesprek aangaan).

Bij conflicten waar zaken uitgesproken moeten 
worden en afspraken gemaakt kunnen worden. 
Toekomstgericht. 

Klacht kennelijk (on)
gegrond 

Uit alle schriftelijke en anderszins verkregen infor-
matie blijkt op voorhand dat een van de partijen 
gelijk heeft of dat een onderzoek zelf niets meer 
toevoegt. 

Klachten waarbij al direct duidelijk wordt dat de 
klacht (on)gegrond is. 

schriftelijk onderzoek Zwaarste middel van de ombudsman, met vergaan-
de onderzoeksbevoegdheden. Ombudsman kan om 
inlichtingen vragen, getuigen oproepen, enz. 
Onderzoek eindigt in rapport met een oordeel: 
behoorlijk/ onbehoorlijk/ geen oordeel en eventu-
eel aanbevelingen voor overheid. 

Klachten met zorgelijk karakter, zoals verkeerd 
toepassen geweld, misbruik, bevoegdheden en het 
burgerperspectief lijken te zijn ondergesneeuwd. 

Onderzoek uit eigen 
beweging 

Onderzoek n.a.v. meerdere individuele klachten of 
signalen uit de media e.d. met als doel om dieper-
liggende oorzaken en achtergronden van klachten 
te achterhalen en om daarop aanbevelingen te 
doen. Krijgen vaak veel aandacht in de media.4

Bij veelvoorkomende of zeer ernstige klachten. 
Wanneer ombudsman patronen in klachten wil 
ontdekken en wil nagaan of het burgerperspectief 
genoeg is geborgd in de overheidsprocessen. 
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‘Ik vertolk, ik vertolk’

dgbW

Gert-Jan Buitendijk

Directeur-Generaal Bestuur en Wonen

Het was weer een mooi congres op 6 oktober jl. in 
Den Bosch. Bernt Schneiders nam er afscheid als 
voorzitter van het Genootschap. Ook ik wil mijn waar-
dering uitspreken voor zijn inspanningen en de 
manier waarop vaak via hem de samenwerking met 
ons departement gestalte kreeg. Uiteraard wens ik 
hem succes in zijn vervolgstap. Hij verlaat het open-
baar bestuur en stapt, heel naturel, een andere 
sector van de samenleving in. En wat ik mooi vind, is 
dat hij daarbij niet de indruk wekt een ander mens te 
worden. Zo moet het ook zijn. Mooi als een burge-
meester authentiek is en blijft.
Authenticiteit is momenteel in de politiek en het 
bestuur een belangrijk goed. Bestuurders worden 
daar om gewaardeerd. Of je nu de raad leidt, het 
college voorzit, samenwerking tot stand brengt of 
stroomlijnt, bedrijven bezoekt, burgers te woord 
staat, steeds opnieuw blijkt dat burgemeesters in de 
loop van de jaren een eigen stijl ontwikkelen. Ik 
herken dat ook bij uw nieuwe voorzitter, met wie we 
vanuit het departement al jaren een prima samenwer-
kingsrelatie hebben.
Ik geloof dat iedere burgemeester, elk met zijn eigen 
stijl, een rol wil nemen in de zoektocht die ik momen-

teel in de lokale democratie zie. Ik zie gemeentera-
den worstelen met hun rol, die om verschillende 
redenen onder druk staat. Enerzijds heeft door de 
grote decentralisaties van de afgelopen jaren hori-
zontale verantwoording op het lokale niveau aan 
belang gewonnen. De raden vragen zich vaak af hoe 
die extra druk op hun controlerende rol vorm te 
geven. Ik zie raden worstelen met het vraagstuk hoe 
aan goede informatie te komen, hoe hoofdpunten 
van detail te scheiden en hoe zich te positioneren 
richting een college dat met professionals op en 
buiten het gemeentehuis veel beleidskeuzen maakt. 
Raden vreten zich dan vast in een controlerende 
modus óf ze raken steeds meer op afstand. Ik hoop 
dat burgemeesters in hun rol van voorzitter hun raad 
kunnen wijzen op het belang van een tijdige en 
beleidsmatige discussie over te maken keuzen. Dit is 
wezenlijk voor een vitale rol van de raad.
Anderzijds zie ik raden worstelen met een andere rol. 
“Ik vertolk, ik vertolk de gevoelens van het volk” 
schreef Wim Kan ooit. Ik moest daar even aan 
denken. Want wie vertolkt nu precies de gevoelens 
van het volk? De raad vaak niet meer. In een samen-
leving waarin burgers zich steeds vaker organiseren 
en individueel of gezamenlijk participeren in het poli-
tieke of bestuurlijke proces, zoeken raden naar 
manieren om zich daar goed toe te verhouden. 
Datzelfde geldt wanneer vormen van directe demo-
cratie hun intrede doen in de raadspolitiek. Ik geloof 
dat de burgemeester in die situaties een rol kan 
spelen bij het waarborgen van overzichtelijke en 
herkenbare besluitvorming. Burgers, maar ik denk 
vaak ook raadsleden, hebben behoefte aan duidelij-
ke besluitvormingsprocedures.
Over de veranderende rol die de burgemeester, 
authentiek of niet, hierbij kan spelen, wil ik komend 
jaar graag met u in discussie. Zeker in de opmaat 
naar de volgende lokale verkiezingen. 
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Tijdens het najaarscongres van 6 oktober nam het Genootschap afscheid van de tiende voorzitter: Bernt 
Schneiders. Schneiders stopte in september als burgemeester van Haarlem en daarmee eindigt ook zijn 
voorzitterschap van het NGB. ‘Met gemengde gevoelens’ zo vertelde Bernt Schneiders, die inmiddels 
is begonnen met zijn nieuwe baan als directeur van het VSB-fonds. Het Burgemeestersblad tekende het 
volgende op uit zijn afscheidsrede.

‘Burgervaders en -moeders      zijn de eredivisie’
Afscheidsrede van Bernt Schneiders, vertrekkend voorzitter van het NGB

‘Het is dus mooi om burgemeester te zijn, 
maar het hoogste wat wij kunnen bereiken 
is om door onze inwoners als burgervader 

of burgermoeder te worden ervaren. Die aanspreekti-
tel is de mooiste die er is omdat er erkenning uit 
spreekt. De burgervaders en burgermoeders vormen 
wat mij betreft de eredivisie van onze beroepsgroep’, 
zo typeert Schneiders het burgemeestersambt dat hij 
ruim twintig jaar mocht vervullen in achtereenvolgens 
Landsmeer, Heemskerk en Haarlem. ‘Het onderscheid 
maak je door naast en tussen de mensen te staan. 
Aandacht te geven, een luisterend oor te bieden, 
praktische kwesties snel op te lossen, enz. En daar-
door menselijkheid te bieden. Veel mensen ervaren 
onze samenleving inmiddels als kil. De digitalisering 
bij de overheid helpt dan niet echt om het menselijk 
gezicht van de overheid te tonen. Daardoor raakt de 
liefde een beetje uit onze systemen en dat kunnen 
wij als burgemeesters misschien een beetje proberen 
te compenseren. Daarbij vraagt onze functie om veel 
inzet van ons maar ook om goed op de hoogte te blij-
ven van alle maatschappelijke ontwikkelingen. Daar-

om zou het heel nuttig zijn om eens in de zes jaar 
een sabbatical van pakweg drie maanden te kunnen 
nemen. Niet alleen om de accu weer eens flink op te 
laden maar ook om je eens echt goed in voor ons 
belangrijke onderwerpen te kunnen verdiepen.’

Waarnemers
Bernt Schneiders laat het burgemeesterschap nog 
niet geheel los, want hij blijft nog even waarnemend 
burgemeester van Bloemendaal. Volgens hem zijn er 
echter erg veel waarnemers en duren die waarnemin-
gen soms erg lang. ‘In sommige gemeenten wel een 
hele ambtstermijn van zes jaar. Is dat nou allemaal 
nodig? Het is slecht voor de doorstroming van zitten-
de burgemeesters, het is beperkend voor de instroom 
van nieuw talent en ook vanuit democratisch 
perspectief kun je vraagtekens zetten bij langjarige 
waarnemingen omdat de gemeenteraad er nauwelijks 
aan te pas komt. De reden voor een waarneming is 
dat de procedure om een nieuwe burgemeester te 
benoemen uitzonderlijk lang duurt. Meestal een 

Foto: Marc Bolsius

LTR_P012_LTR-BB-82-2016   12 19-10-2016   12:18:34



burgemeestersblad    82  2016 13

‘Burgervaders en -moeders      zijn de eredivisie’
maand of negen. Dat kan echt sneller.’ In zijn 
afscheidsrede zette Schneiders de traditie voort om 
over de aanstellingswijze van de burgemeester te 
spreken. ‘Zolang wij ons kunnen heugen is de gekozen 
burgemeester op elk congres van ons Genootschap 
onderwerp van gesprek geweest. Kern van onze bood-
schap was dat het kiezen van de burgemeester het 
hele bestuurlijke stelsel overhoop haalt. Dat beeld is 
ook dankzij onze inspanningen nu wel duidelijk en ik 
denk niet dat de animo voor een grote reorganisatie 
van ons bestuurlijke stelsel op dit moment erg groot 
is’, stelde Bernt Schneiders die ook vraagtekens zette 
bij het dualisme in het lokaal bestuur. ‘De kiezer zou 
het voortaan beter begrijpen en zich als vanzelf bij de 
stembus melden omdat zijn interesse in de lokale poli-
tiek was gewekt. Helaas is die voorspelling niet hele-
maal uitgekomen. Wat er wel gebeurde is dat er in veel 
gemeenten een enorme strijd om de macht los barstte 
waarbij het wethouders-korps massaal in een vrije val 
terecht kwam. Het record stond in enig jaar op een 
wethouder per dag. Daar moeten we van leren. En de 
les is dat je heel voorzichtig moet zijn met grote 
omwentelingen in ons lokale stelsel.’

Nationale Politie
Daarmee kwam de vertrekkend voorzitter op de 
vorming van de Nationale Politie. ‘Met de invoering 
van de Nationale Politie ging het beheer naar de 
minister van Veiligheid en Justitie en werden gezag 
en beheer van elkaar losgeknipt. Bij ons bestond de 
zorg dat straks het beheer leidend zou worden voor 
het gezag en dat wij burgemeesters in onze mogelijk-
heden beperkt zouden worden door de beheersmati-
ge keuzes van de minister. En dat is ook wel een 
beetje gebeurd. Kijk hoeveel bureaus er zijn gesloten 
en hoe weinig auto’s er soms beschikbaar zijn in de 
meer landelijk gelegen gebieden. We moeten voorko-
men dat het beheer sluipenderwijs het gezag over-
heerst waardoor wij straks onverminderd verantwoor-

delijk zijn voor de veiligheid in onze gemeenten maar 
dat eigenlijk niet waar kunnen maken omdat de 
beheerder ons daartoe niet in staat stelt’ zei Bernt 
Schneiders. Hij vindt dat op het nationale niveau het 
evenwicht in het politiebestel is opgeheven. 

Het gehele beheer ging immers naar het ministerie 
van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken 
bleef uitgekleed achter. Ook op lokaal niveau is het 
evenwicht tussen burgemeester en Officier van 
belang, bijvoorbeeld bij de aanpak van de georgani-
seerde criminaliteit. ‘Natuurlijk moeten wij regisseren 
als we als een overheid optreden en ons bestuurs-
rechtelijke instrumentarium inzetten. Maar naar mijn 
idee moeten wij niet het voortouw nemen en het 
boegbeeld vormen. Daar hebben we het openbaar 
ministerie voor dat het wellicht wel fijn vindt om te 
schuilen achter de brede rug van de burgemeester 
die de kastanjes uit het vuur haalt. Maar zo is het 
niet bedoeld. Niet in de laatste plaats omdat officie-
ren in anonieme zwarte toga in de rechtszaal staan 
en wij voor iedereen vindbaar in het telefoonboek.’

Onbehagen
Ten slotte ging Bernt Schneiders in op het onbehagen 
in de samenleving en de rol die burgemeesters daar 
mogelijk bij kunnen hebben. ‘Er lijkt een enorme 
hunkering te bestaan naar meer saamhorigheid en 
meer homogeniteit. Om dat te bereiken heb je brug-
genbouwers nodig die overal een entree hebben en 
mensen bij elkaar kunnen brengen. Dat bruggenbou-
wen stond natuurlijk altijd al in de functieomschrij-
ving van de burgemeester. Burgemeesters hebben als 
burgervaders en -moeders het gezag om overal 
binnen te komen. Met de boodschap dat we bij 
elkaar horen, dat iedereen erbij hoort en iedereen 
mee mag doen. Met het benadrukken van alles wat 
ons bindt en met het morele leiderschap om te over-
bruggen wat ons scheidt.’ <

Ruud van Bennekom/NGB 

‘De les is dat je heel 
voorzichtig moet zijn met 

grote omwentelingen in ons 
lokale stelsel’

‘Het zou heel nuttig zijn om eens in de 
zes jaar een sabbatical van pakweg drie 

maanden te kunnen nemen’
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Najaarscongres 2016 

Burgemeester Geke Faber 

(Zaandam) opent het 

ochtendsymposium van het 

Veiligheidsberaad over de 

veerkracht van de samen-

leving (na een aanslag).

Paneldiscussie met Jelle van Buuren (onderzoeker 

Institute of Security and Global Affairs, 

burgemeester Liesbeth Spies (Alphen aan den Rijn) 

en Menno van Duin (Lector Crisisbeheersing IFV). 

En natuurlijk willen onze burgemeesters met Jheronimus Bosch 

op de foto voor het stadhuis van ’s-Hertogenbosch.

Onze burgemeesters van de toekomst zijn vooral grijs en kalend.
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’s-Hertogenbosch

Links boven: 

Ook onze oud-burgemeesters waren weer van de partij (v.l.n.r Johan-

nes van Blommestein, Michiel Alma, Huib van Walsum en Hans de 

Widt).

Rechts boven: 

Hooggeëerd publiek wordt uiteraard op gepaste wijze ontvangen 

(v.l.n.r. Jheronimus Bosch, Wim van de Donk, Bernt Schneiders en Ton 

Rombouts).

Links midden: 

Burgemeester Ton Rombouts ruimt tijd in om zijn ziekbed even te 

verlaten en als gastheer de burgemeesters van harte welkom te 

heten.

Rechts midden: 

Er werd aandachtig gekeken en geluisterd naar de promofilm van 

‘s- Hertogenbosch in het kader van het Jheronimus Bosch jaar.

Links onder: 

Commissaris van de Koning van Noord-Brabant Wim van de Donk 

hield een inleiding over de meervoudige democratie.
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Paneldiscussie over de meer-

voudige democratie door de 

verschillende politieke 

bestuurdersverenigingen.

Gelukkig waren er 

geen tegenkandidaten.

Toen werd het span-

nend… de wisseling van 

de wacht.

Ook minister 

Plasterk was even 

van de partij
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De directeur van 

het Genootschap 

Ruud van Bennekom 

had nog een verras-

sing in petto voor 

Bernt Schneiders.

Een heus straatnaambord op maat.

En daar zijn ze dan, onze oud- voorzitter Bernt Schneiders, 

en onze nieuwe voorzitter Arno Brok.

Het NGB-Bureau bedankt u 

voor uw komst hoopt u 

volgend jaar weer te zien!

Fotografie: Marc Bolsius
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Museum Haarlem gaf Bernt Schneiders een afscheidstentoonstelling cadeau als dank voor zijn betrok-
kenheid bij de stad. Schneiders stopte begin september nadat hij ruim tien jaar burgemeester van 
Haarlem was geweest. Foto’s en objecten maken duidelijk waar het werk van een burgemeester uit 
bestaat. Om het burgemeestersvak in een breder perspectief te plaatsen, zijn ook foto’s opgenomen 

40 jaar burgemeesters      van Haarlem in beeld 
Dag Burgemeester(s)

Minister Van der Steur opent op 1 september de 

tentoonstelling door het maken van een foto van de 

genodigden. De foto hangt op de expositie.

Burgemeester Bernt Schneiders met 

zijn collega Theo Weterings van 

Haarlemmermeer bij de Ringvaart.

Burgemeester Elizabeth Schmitz huldigt Yvonne van Gennip, 

drievoudig Olympisch gouden medaillewinnaar in 1988.

Burgemeester Bernt Schneiders in de 

voormalige Koepelgevangenis in Haarlem. 

Nu Vluchtelingenhotel.
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40 jaar burgemeesters      van Haarlem in beeld 
van de drie nog levende voormalige burgemeesters: Jan Reehorst (1976-1984), Elisabeth Schmitz (1985-
1994) en Jaap Pop (1995-2006). Hierdoor ontstaat een beeld van het werk van 40 jaar Haarlemse bur-
gemeesters. De tentoonstelling is samengesteld door oud-burgemeester en amateurfotograaf Jaap Pop. 
Nog te zien in Museum Haarlem t/m 31 december 2016 (www.museumhaarlem.nl).  

Dolly Bellefleur springt in de 

armen van de afscheidnemende 

burgemeester Jaap Pop in 2006.

Burgemeester Jan Reehorst en  

CdK Roel de Wit zwaaien Koningin 

Beatrix en prins Claus uit op het 

station (1981).
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Burgemeesters hebben als geen ander zicht op wat er leeft in hun gemeente. Een plaatselijk evenement 
geeft kleur en identiteit aan een gemeente en draagt ook bij aan sociale cohesie en samenhang. Hoe 
kan je als burgemeester bijdragen aan een gunstig klimaat waarin immaterieel erfgoed kan gedijen?  
Die vraag legden we voor aan Ineke Strouken, directeur van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland.

                         Het belang van        immaterieel erfgoed
UNESCO conventie:

‘trots’ is een woord dat ik vaak hoor bij 
een plaatsing op de Nationale Inventa-
ris’, zegt Ineke Strouken, directeur van 

het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. 
‘Begin oktober nog, bij de plaatsing van Alkmaar 
Ontzet op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultu-
reel Erfgoed in Nederland, viel het woord veelvuldig 
in de Grote Kerk in Alkmaar, niet alleen bij de 8 Octo-
ber Vereeniging, die de traditie had voorgedragen 
voor de Nationale Inventaris, maar ook bij de burge-
meester van Alkmaar Piet Bruinooge, die zei dat hij 
trots was op de vele vrijwilligers die dit feest altijd 
organiseren, een feest waaraan Alkmaar mede zijn 
identiteit ontleent.’

Een gevoel van identiteit en 
continuïteit
Volgens Ineke Strouken laat het voorbeeld van 
Alkmaar precies zien waar het om gaat. ‘Tradities 
dragen bij aan saamhorigheid en identiteit.’ Immate-
rieel erfgoed wordt gedragen door heel veel vrijwilli-
gersorganisaties in dit land, zoals de 8 October 
Vereeniging Alkmaar Ontzet. ‘De viering van Alkmaar 
Ontzet wordt echt gedragen door de bevolking en 
gelukkig ook door de plaatselijke overheid, zonder 
wier hulp, denk bijvoorbeeld aan het afzetten van de 
straten, een viering als dit eigenlijk niet mogelijk is. 
Zoals het in de tekst van de UNESCO conventie wordt 
geformuleerd: immaterieel erfgoed draagt bij aan een 
gevoel van identiteit en continuïteit. Ook niet uit te 
vlakken is echter de economische uitstraling van 
dergelijke evenementen.’

Tradities in soorten en maten
Ineke Strouken is directeur van het Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed, dat in Nederland de implemen-
tatie van de UNESCO conventie coördineert. Daar 
hoort ook de Nationale Inventaris Immaterieel Cultu-
reel Erfgoed bij, waarmee Nederland het immaterieel 
erfgoed binnen de eigen landsgrenzen in kaart wil 
brengen in al zijn veelvormigheid en diversiteit. Niet 
alleen nationaal bekende tradities, zoals bijvoor-
beeld Koningsdag of het Zomercarnaval in Rotterdam 
hebben inmiddels een plaats gekregen op de Natio-
nale Inventaris. Ook plaatselijke tradities, zoals het 
Draaksteken in Beesel of plateelschilderen in Gouda, 
zijn geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel 
Cultureel Erfgoed. De inventaris omvat inmiddels 
meer dan 120 tradities groot en klein en uit alle delen 
van Nederland.

Nederland ondertekende in 2012 de UNESCO conven-
tie ter bescherming van het Immaterieel Erfgoed. 
Uitgangspunt van deze conventie is dat de gemeen-
schappen, groepen en individuen die dit erfgoed 
praktiseren ook zelf als eerste verantwoordelijk zijn 
voor het doorgeven van hun traditie aan volgende 
generaties. Maar er is ook een rol voor overheden: 
van overheden, zoals bijvoorbeeld gemeenten, wordt 
verwacht dat ze ‘bijdragen aan een gunstig klimaat 
waarin immaterieel erfgoed kan gedijen’, zoals dat in 
de conventietekst wordt genoemd. Met gemeen-
schappen bedoelt UNESCO de dragers of beoefena-
ren van tradities: de mensen die een plaatselijk feest 
organiseren en zich ook willen inzetten om deze 
traditie een toekomst te geven. 

De rol van burgemeesters
Immaterieel erfgoed is van gemeenschappen en niet 
van gemeenten. Toch is er ook een rol voor de over-
heid, zoals ook wordt aangegeven in de UNESCO 
conventie. En dan vooral, volgens Strouken, voor 

‘Op de foto’s voor de pers zien we ze vol 
trots mede ondertekenen. Maar vergis je 
niet, het is ook een commitment’
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                         Het belang van        immaterieel erfgoed
burgemeesters. Ineke Strouken: ‘Ik zie burgemeesters 
als pleitbezorgers voor de tradities in hun gemeente. 
Burgemeesters hebben goed zicht op wat er leeft en 
waarmee de eigen bevolking zich verbonden voelt. 
Voor ons fungeren ze als een soort van ambassa-
deurs, als bruggenbouwers tussen overheidsbeleid 
en wat er leeft onder de bevolking. Dat is de reden 
waarom we ze vaak vragen het certificaat mede te 
ondertekenen, zoals burgemeester Piet Bruinooge 
ook deed in het Alkmaarse voorbeeld.’ Volgens Ineke 
Strouken vinden veel burgemeesters dat ook leuk. 
‘Op de foto’s voor de pers zien we ze vol trots mede 
ondertekenen. Maar vergis je niet, het is ook een 
commitment om zich mede in te zetten voor de 
toekomst van deze traditie. Het is een vorm van 
moral support, die zeer op prijs wordt gesteld door 
de plaatselijke bevolking.’

Zicht op wat er speelt in de 
gemeente
Burgemeesters voelen zich nauw verbonden met wat 
er speelt in hun gemeente. Onlangs bracht het 
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed een informatieve 
brochure uit, waarin ook enkele burgemeesters aan 
het woord komen. De brochure is inmiddels aan alle 
burgemeesters in Nederland toegestuurd. Burge-
meesters die in de brochure aan bod komen zijn 
bijvoorbeeld Petra Dassen (Beesel), Paul Verhoeven 
(Heeze-Leende) en Milo Schoenmaker (Gouda). Het 
zijn niet toevallig allemaal burgemeesters van 
gemeenten die een voorbeeld van immaterieel 
erfgoed op de Nationale Inventaris hebben: het 
draaksteken in Beesel, de Brabantse dag in Heeze en 
het plateelschilderen in Gouda. 

Volgens Ineke Strouken zijn het allemaal tradities die 
op de een of andere manier raken aan de identiteit 
van de gemeente en waar vaak heel veel vrijwilligers 
bij betrokken zijn. Volgens Petra Dassen is er in 
Beesel geen inwoner die niet op de een of andere 

manier bijdraagt aan de happening. ‘De participatie-
maatschappij is hier uitgevonden, of sterker: nooit 
weggeweest.’ Dergelijke feesten zijn van groot belang 
voor de sociale cohesie maar ook voor de plaatselijke 
economie. In de woorden van burgemeester Paul 
Verhoeven ’Vrijwel de gehele gemeenschap is bij de 
voorbereidingen voor de Brabantse dag betrokken. 
Daarnaast is de Brabantse dag ook van groot econo-
misch belang. De vele bezoekers dragen allemaal bij 
aan de Heezense economie.’

Erfgoed is iets waar mensen zich mee verbonden 
voelen, aldus Milo Schoenmaker, burgemeester van 
de gemeente Gouda: ‘Ik vind het heel belangrijk dat 
een stad of een dorp zich bewust is van de waarde 
van haar tradities. Een mooi oud gebouw, een bijzon-
dere plek, en zeker ook oude tradities zoals het klei-
pijpen maken en plateelschilderen in Gouda, daar 
halen mensen een zekere geborgenheid uit: Dat 
hoort bij mijn stad en dus ook bij mij.’ <

Albert van der Zeijden/
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed

Voor meer informatie: www.immaterieelerfgoed.nl

Ineke Strouken

‘Ik zie burgemeesters als 
pleitbezorgers voor de 

tradities in hun gemeente’
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Over de komst van het nieuwe azc in Harderwijk – midden in een woonwijk – hebben wij in de landelijke 
media niet veel gehoord. Terwijl elders in Nederland soms heftig werd gedemonstreerd, bleef het in 
deze stad relatief rustig. Burgemeester Harm-Jan van Schaik: ‘De bevolking heeft vanaf de bekendma-
king kunnen meedenken over het azc.’ 

     Asielzoekers perspectief     bieden in Harderwijk
Burgemeester van Schaik over het nieuwe azc

de gemeente Harderwijk heeft gekozen voor 
een azc midden in een woonwijk en naast de 
scholengemeenschap Landstede. ‘We willen 

de bewoners van het azc in Harderwijk perspectief 
bieden’, benadrukt Van Schaik. ‘Daarom plaatsen we 
hen niet aan de rand van de stad, maar te midden 

van de bevolking. Zo kunnen zij de voorzieningen in 
de stad goed bereiken. Scholengemeenschap Land-
stede heeft ruimte gemaakt voor het azc en deelt 
dubbele ruimtes met het COA. Een win-winsituatie, 
want door de komst van het azc kan de scholenge-
meenschap nog tien jaar op die plek blijven.’

Heftig
Voor Harderwijker begrippen was de reactie van de 
bevolking op de komst van het azc met 800 plekken 

best heftig, vindt Van 
Schaik. ‘Vergeleken met de 
commotie rondom azc’s 
elders in de regio, bleef het 
in Harderwijk relatief rustig 
tijdens de informatiebijeen-
komsten in september 2015. 
Maar er werd wel degelijk 
vanuit de emotie gerea-
geerd. Er waren mensen fel 
tegen het azc, maar er ston-
den ook mensen op die iets 
voor de vluchtelingen 
wilden doen. In de weken 
na de bijeenkomsten ben ik 
persoonlijk bij mensen 
langsgegaan om hun zorgen 
te bespreken.’

Zonder inspraak
De gemeenteraad nam het besluit over de plek en 
omvang van het azc zonder inspraak van de bevol-
king. Van Schaik: ‘Dit wijkt af van hoe wij het 
normaal gesproken doen, maar elke locatie zou tot 
een oneindige discussie leiden. De bevolking heeft 
kunnen meedenken over de inpassing en veilig-
heidsvraagstukken. Wij organiseerden elke maand 
een openbare zitting van de raad waar inwoners 
werden geïnformeerd en er vragen werden gesteld 
over het azc. Op internet konden mensen die 
besprekingen terugzien. Om alle Harderwijkers te 
informeren, verstuurden wij bovendien elke maand 
een nieuwsbrief over het azc.’

Werkateliers
‘Bijzonder waren de “werkateliers” op de gemeente-
werf van Harderwijk tegenover het nieuwe azc’, blikt 
Van Schaik terug. ‘Wijkbewoners werden daar uitge-
nodigd om mee te denken over het nieuwe azc. Zo is 
met de architect het plaatsen van de woonblokken 
besproken en is de ingang van het gebouw 
verplaatst. Mensen hebben de route van hun huis 
naar het station gelopen, om te kijken welke plekken 
beter konden worden verlicht. Ook de nieuwe wijk-
agent was bij de werkateliers aanwezig. Hij houdt 
elke donderdagmiddag een spreekuur in de wijk en is 
daar inmiddels een bekend gezicht.’

Tegengeluid
Van Schaik vond het belangrijk om ook mensen met 
een tegengeluid te betrekken bij het azc. ‘Ik heb 
contact gezocht met de actiegroep ‘Ander geluid’ 
die handtekeningen had verzameld voor hun actie: 
400 is genoeg. Ik heb uitgelegd dat op een azc met 
800 plekken meer voorzieningen mogelijk zijn, 
zoals een gezondheidscentrum, huisartsenpost, 
peuterspeelzaal en internationale schakelklas. Ook 
hebben wij hun zorgen besproken en maatregelen 
genomen. Zo hebben we op hun verzoek bij snoei-

‘De plek en omgang ging zonder inspraak 
van de bevolking. Dit zou tot een onein-
dige discussie leiden’

Harm-Jan van Schaik, 

gemeente Harderwijk
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     Asielzoekers perspectief     bieden in Harderwijk
werkzaamheden bomen laten staan, cameratoe-
zicht geregeld en een toegangsweg verlegd.’

Welkom Vluchteling Harderwijk
Na de informatiebijeenkomsten in september 2015 
ontstond binnen een week het platform “Welkom 
Vluchteling Harderwijk” en in no time hadden zich 
250 vrijwilligers aangemeld. Daarover zegt van 
Schaik: ‘Het enthousiasme om als vrijwilliger actief te 
zijn is iets lokaals; sportverenigingen floreren in 
Harderwijk. Eind jaren negentig had Harderwijk ook 
een azc en ook toen was het verantwoordelijkheids-
gevoel in de samenleving groot.’

Het vrijwilligersplatform biedt een breed palet aan 
voorzieningen en gaat daarbij uit van het talent van 
de asielzoekers. Volgens Van Schaik betekent dat in 
de eerste plaats dat je een voetballer geen volksdan-
sen aanbiedt, maar het gaat veel verder dan dat. 
‘Bijvoorbeeld iemand die in Syrië apotheker was, 
koppelen aan een apotheker in Harderwijk zodat hij 
werkervaring kan opdoen. Zo biedt je mensen 
perspectief. Omdat mensen hier een netwerk opbou-
wen, probeert de gemeente vergunninghouders 
straks ook te huisvesten in deze regio.’

Uitgestelde opening
Het is mooi dat er zoveel initiatieven vanuit de stad 
zelf komen, maar Van Schaik noemt dat ook “kwets-
baar” omdat het azc later openging dan gepland. ‘Het 
COA verwachtte in september 2015 dat het azc in 
januari 2016 open zou gaan. Inmiddels zijn wij ruim 
een jaar verder. Ik kan wel zeggen dat ik daar flink 
van heb gebaald. Wij hebben de condities gecreëerd 
om hier 800 mensen te huisvesten en ruim 250 vrij-
willigers hebben een halfjaar gewacht op groen licht. 
Als gemeente moet je dan maar hopen dat al die 
mensen gemotiveerd blijven.’

Begin oktober organiseerde de gemeente samen met 
het COA een open huis voor raadsleden, media en 
omwonenden. Mensen konden een kijkje nemen in 
de gebouwen en kennismaken met de mensen die 
daar werken. Van Schaik: ‘Bezoekers waren vooral 
verrast over de soberheid van de woonunits. Tegelij-
kertijd waren zij verbaasd over de uitgebreidheid van 
voorzieningen zoals het gezondheidscentrum. Dat 
asielzoekers op het azc naar de huisarts gaan en 

daar bijvoorbeeld ook geestelijke gezondheidszorg 
krijgen aangeboden.’

Welkomstbox
De gemeente Harderwijk probeert de bewoners van 
het azc welkom te heten en wegwijs te maken in de 
stad. De asielzoekers krijgen van lokale winkeliers een 
welkomstbox met kortingsbonnen, een plattegrond en 
informatie over de stad. ‘Wij hebben voor deze doel-
groep ook een film gemaakt’, vertelt Van Schaik. ‘Een 
voormalige asielzoeker in Harderwijk bracht mij op dat 
idee. Hij voelde zich nooit welkom, omdat hij altijd 
maar tijdelijk in azc’s verbleef. Het is een film gewor-
den met een duidelijke boodschap voor bewoners van 
het azc: Welkom, doe mee in onze stad!’ <

Sandra van Egmond/COA

tips van de gemeente Harderwijk
•	 	Houd	als	gemeente	de	regie	en	geef	ruimte	
aan	initiatieven	die	uit	de	samenleving	zelf	
komen;

•	 	Zorg	ervoor	dat	er	maximaal	een	halfjaar	zit	
tussen	de	bewonersavond	en	het	openen	
van	de	locatie;

•	 	Vraag	het	COA	om	onduidelijkheden	zelf	uit	
te	leggen	in	de	gemeenteraad;

•	 	Communiceer	met	de	belanghebbenden,	
ga in	gesprek	en	informeer	tijdig.

Azc Harderwijk
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Er kan in een gemeente veel misgaan tussen burgers. Conflicten lopen uit de hand of door een ingrij-
pende gebeurtenis staat een hele gemeenschap op zijn kop. Herstelbemiddeling kan dan een uitkomst 
zijn. Stichting Slachtoffer in Beeld organiseert al tien jaar herstelbemiddeling. Tussen slachtoffers, 
nabestaanden en daders van delicten, bij (ernstige) verkeersongevallen en medische incidenten. Wat 
kan herstelbemiddeling voor uw gemeente en uw inwoners betekenen?

          Belangrijke voorziening      voor gemeenten
Herstelbemiddeling:

Op 9 april 2011 wordt niet alleen Alphen aan 
den Rijn, maar heel Nederland opgeschrikt 
door het schietincident in winkelcentrum 

De Ridderhof. Vijf mensen vinden de dood, zeven-
tien mensen raken gewond. De schutter doodt ook 
zichzelf. Emoties lopen hoog op, media springen 
bovenop het nieuws en de beeldvorming gaat een 
eigen leven leiden. Direct betrokkenen, nabestaan-
den en slachtoffers van de schietpartij, maar ook 
nabestaanden van de dader worden overspoeld 
door emoties. Hoewel er behoefte is om medeleven 
te tonen, is er ook angst of een dergelijk gebaar 
goed wordt begrepen. Terwijl slachtoffers en nabe-

staanden hier juist veel behoefte aan kunnen 
hebben. Onbegrip en verharding liggen op de loer. 
Naast collectieve bijeenkomsten vraagt de gemeen-
te daarom aan Slachtoffer in Beeld om in de luwte 
en buiten al het tumult individuele bemiddelingstra-
jecten te organiseren. Nabestaanden gaan met de 
ouders van de dader in gesprek onder begeleiding 
van een professionele bemiddelaar van Slachtoffer 
in Beeld. In de gesprekken is ruimte om te praten 
over en te luisteren naar wat er is gebeurd. Er wordt 
gesproken over de “waarom-vraag” en betrokkenen 
vertellen wat de gevolgen zijn van het ingrijpende 
incident. Woede, verdriet en angst worden benoemd 
en krijgen de kans om een plek te vinden. Op deze 
manier draagt herstelbemiddeling bij aan het voor-
komen van verdere verharding door polariserende 
berichtgeving, ook via social media, en helpt het 

mee, door de actieve inzet van mensen zelf, aan de 
verdere verwerking van wat er is gebeurd.    

Veiligheidsbeleving
Het schietincident in Alphen aan den Rijn, maar 
bijvoorbeeld ook de aanslag op Koninginnedag in 
Apeldoorn, het uit de hand gelopen Project X in 
Haren, maar ook alle onrust rond de terugkeer van de 
veroordeelde zwemleraar Benno L., zijn een paar 
voorbeelden van grote zaken en incidenten waarin 
herstelbemiddeling een belangrijke rol speelde. 
Burgemeesters hebben een belangrijke taak in het 
waarborgen van de veiligheid en het vergroten van 
het gevoel van veiligheid van burgers. In het sociaal 
domein hebben gemeenten een belangrijke regietaak 
erbij gekregen, zoals in de jeugdzorg, waar ook de 
jeugdreclassering deel vanuit maakt. Calamiteiten, 
maar ook meer kleinschalige conflicten in de buurt of 
geëscaleerde ruzies tussen individuele burgers 
onderling, de terugkeer van (zeden)delinquenten en 
(jonge) ex-gedetineerden, uitgaansgeweld, overlast 
van jeugdgroepen en geweld tegen politie en hulp-
verleners, kunnen de veiligheidsbeleving van inwo-
ners sterk onder druk zetten. Ook pesterijen en inti-

‘Herstelbemiddeling biedt ruimte voor de 
menselijke maat en maakt gebruik van 
het vermogen van mensen om, in 
interactie met elkaar, zélf naar een 
oplossing te zoeken’

angst voor toevallige ontmoeting
binnenkort komt een dader, die voor pedofilie in 
de gevangenis zit, weer op vrije voeten. Hij wil 
terugkeren naar zijn woonplaats, waar het 
misbruik heeft plaatsgevonden. Ouders van de 
slachtoffers proberen via de rechterlijke instan-
ties een locatieverbod voor elkaar te krijgen. 
Omwonenden beginnen zich inmiddels ook met 
de zaak te bemoeien en er zijn geluiden dat zij 
niet zullen toestaan dat de man terugkeert. Zijn 
veiligheid is in het geding. de burgemeester 
benadert slachtoffer in beeld. een bemiddelaar 
gaat in gesprek met alle betrokkenen om tot een 
acceptabele oplossing te komen. 
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          Belangrijke voorziening      voor gemeenten

midatie van homostellen of asielzoekers kunnen tot 
polarisering leiden en onderling wantrouwen. Een 
juridisch traject voorziet vaak niet (volledig) in de 
behoefte om te de-escaleren of in de gewenste 
genoegdoening van slachtoffers. Professionele 
herstelbemiddeling kan dan uitkomst bieden. Omdat 
het ruimte biedt voor de menselijke maat en gebruik 
maakt van het vermogen van mensen om, in interac-
tie met elkaar, zélf naar een oplossing te zoeken. Uit 
onderzoek blijkt dat juist dit soort afspraken op de 
lange termijn het meest duurzaam zijn. 

Beproefde bemiddelingsmethodiek
Slachtoffer in Beeld verzorgt al tien jaar bemiddeling 
tussen partijen die door een delict, (ernstig) verkeers-
ongeval, of, sinds kort, door een medisch incident 
tegenover elkaar zijn komen te staan. De professio-
nele bemiddelaars van Slachtoffer in Beeld opereren 
onafhankelijk en zijn meerzijdig betrokken. Dit bete-
kent dat zij in een zorgvuldige voorbereiding wensen 
en behoeften van alle partijen in kaart brengen en op 
elkaar afstemmen. Belangrijk uitgangspunt is dat alle 
betrokkenen baat hebben bij de bemiddeling. In een 
kleine gemeenschap of wijk, waar iedereen elkaar 
kent, kan het voor medebewoners of gemeentelijke 

instanties soms lastig zijn een neutrale, bemiddelen-
de rol te spelen. Daarnaast draait het bij herstelbe-
middeling ook niet om waarheidsvinding en de 
schuldvraag, maar wordt ruimte gecreëerd voor 
erkenning, de verschillende kanten van een verhaal, 
uitleg en herstel van vertrouwen, waar nodig. Herstel-
bemiddeling geeft het conflict terug aan de burgers. 
Angst en woede verminderen en er komt ruimte voor 
emotioneel herstel.1 Daders krijgen meer inzicht in 
de gevolgen en voelen zich meer verantwoordelijk 
voor hun daad.2 Zo worden burgers weerbaarder en 
kan herstelbemiddeling tot minder recidive leiden. 

uitgangspunten en mogelijkheden
•	 	Herstelbemiddeling	is	altijd	vrijwillig,	vertrouwelijk	en	onder	

begeleiding van een onafhankelijke en professionele bemiddelaar;
•	 	Herstelbemiddeling	kan	op	elk	moment	plaatsvinden;				
•	 	Contact	met	de	ander	kan	op	verschillende	manieren.	In	meer	dan	

de helft van de bemiddelingen kiezen mensen voor een gesprek, 
maar ook een briefwisseling of pendelbemiddeling komen voor;

•	 	Slachtoffer	in	beeld	biedt	ook	de	mogelijkheid	van	een	groepsher-
stelbijeenkomst, waarbij partijen niet individueel maar in een 
groep met elkaar in contact komen; 

•	 	Voor	betrokken	partijen	is	herstelbemiddeling	kosteloos.
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Ook kunnen partijen praktische afspraken maken 
zodat nieuwe conflicten in de toekomst worden voor-
komen. Bij complexe problematiek vraagt de aanpak 
soms ook om onconventionele en creatieve oplossin-
gen. Herstelbemiddeling creëert, in samenspraak met 
de direct betrokkenen en diverse partners, hiervoor 
de ruimte. Er kan gezamenlijk een plan worden 
gemaakt met concrete afspraken, vervolgstappen en 
monitoring. Zo kan herstelbemiddeling door Slachtof-
fer in Beeld een waardevolle aanvulling zijn op de 
gemeentelijke aanpak en interventies en daarmee 
onder andere nazorgcoördinatoren, sociale wijk-
teams, veiligheidshuizen, buurtregisseurs en jeugd-
werkers ontzorgen. En levert herstelbemiddeling een 
waardevolle bijdrage aan een veilige en leefbare 
gemeenschap.  

Belangrijke voorziening voor 
gemeenten
Begin september bracht burgemeester van Utrecht en 
voorzitter van de VNG, Jan van Zanen, een bezoek 
aan Slachtoffer in Beeld. Hij stelde veel inhoudelijke 
vragen over de werkwijze en diverse relevante situa-
ties in gemeenten op het terrein van veiligheid en in 
het sociaal domein, passeerden de revue. Van Zanen 
was zeer geïnteresseerd in de werking van herstelbe-
middeling voor gemeenten. Zowel waar het een struc-
turele oplossing kan bieden als situaties uit de hand 
gelopen zijn, als ook preventief kan worden ingezet 
om mogelijke onrust te voorkomen. Bijvoorbeeld bij 
de terugkeer van (zeden)delinquenten. Jan van Zanen 
zag ook het belang in van vrijwilligheid en keuzevrij-
heid: de keuze voor welke vorm van herstelbemidde-

ling en het moment waarop betrokkenen contact 
willen. “Herstelbemiddeling is een belangrijke voorzie-
ning voor gemeenten,” was dan ook zijn conclusie. <

Mieke Wouters/Slachtoffer in Beeld

Voor meer informatie: www.slachtofferinbeeld.nl 

1 Zebel, S (2013): Onderbouwing van een structurele voorziening 

voor slachtoffers: Effecten van de Nederlandse slachtoffer-

dadergesprekken. In J. Ouwekerk, T. de Wit, J. Claessen: Hoe te 

reageren op misdaad? Op zoek naar de hedendaagse betekenis 

van preventie, vergelding en herstel. Den Haag: SDU uitgevers.

2 Top, E (2015): Slachtoffer-dadercontact: een stap verder in de 

verwerking, in Jaap van Vliet:  Recidivist als medeburger, 

Amsterdam: SPW uitgever.

sinds 1 november 2006 faciliteert en 
organiseert slachtoffer in beeld herstel-
bemiddeling.
Jaarlijks ontvangt de organisatie ruim 2000 
aanmeldingen. Het merendeel is op initiatief 
van daders. Het betreft zowel lichte als (zeer) 
zware	delicten,	kort	en	langer	geleden.	In	
ongeveer de helft van het aantal aanmeldin-
gen gaat de andere partij in op het verzoek tot 
bemiddeling. slachtoffer in beeld werkt nauw 
samen met slachtofferhulp Nederland, Om, 
politie,	(jeugd)reclassering,	DJI,	Raad	voor	de	
Kinderbescherming en diverse andere 
netwerkpartners, en wordt gefinancierd door 
het	ministerie	van	Veiligheid	en	Justitie.

Burgemeester van Utrecht Jan van Zanen om tafel met 

Slachtoffer in Beeld
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Het Burgemeestersblad is mede mogelijk door 
bijdragen van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en Deloitte.
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Lochem Conferenties 2017
Het lijkt nog ver weg, maar voor u het 
weet zijn ze er weer: de Lochemconferen-
ties. Het belooft weer een mooie editie te 
worden. U ontvangt medio november de 
uitnodiging. Kijk alvast in uw agenda voor 
mogelijke deelname. 
•	 24-26 januari
•	 31 januari - 2 februari
•	 7-9 februari
•	 14-16 februari
•	 21-23 februari
•	 7-9 maart

Regionale bijeenkomsten 
Samenspel
Het Nederlands Genootschap van Burge-
meesters en Raadslid.nu organiseren dit 
najaar een aantal regionale bijeenkom-
sten. Tijdens deze bijeenkomsten staat 
het delen van ‘best practices’ of ‘hot 
issues’ van democratische vraagstukken 
centraal. Het doel van de bijeenkomsten 
is om de rollen van de verschillende acto-
ren (burgemeester, wethouders, griffier, 
raadsleden en gemeentesecretaris) in 
democratische vraagstukken in kaart te 
brengen en onderling te leren van ervarin-
gen. 
Data:
•	 Dinsdag  8 november (16.00 uur tot 

19.00 uur) in het gemeentehuis van 
Boekel;

•	 Dinsdag 22 november (15.00 uur tot 
17.30 uur) in het gemeentehuis van 
Beilen;

•	 Dinsdag 29 november (16.00 uur tot 
19.00 uur) in het gemeentehuis van 
Raalte;

•	 Donderdag 8 december (16.00 uur tot 
19.00 uur) in het gemeentehuis van 
Wijk bij Duurstede;

•	 Maandag 12 december (15.30 uur tot 
18.30 uur) in het raadhuis van Wasse-
naar.

aanmelden:
www.burgemeesters.nl/samenspel
Kijk voor meer informatie op de site 
(www.burgemeesters.nl)

Agenda november 2016
04/11  Congres Tijdschrift voor de Politie, 

Den Haag
8/11  Regionale bijeenkomst Samen-

spel, Boekel 
10/11  Bijeenkomst Versterking Lokale 

Driehoeken, Weert
10/11  Congres Sensing, Den Haag
16/11  Bijeenkomst Versterking Lokale 

Driehoeken
16/11  Seminar Gemeentelijke inzet 

opkomstbevordering gemeente-
raadsverkiezingen, Rotterdam

22/11  Regionale bijeenkomst Samen-
spel, Beilen

29/11  Regionale bijeenkomst Samen-
spel, Raalte

Kijk op www.burgemeesters.nl

Oproep:  Leden redactiecommissie Burgemeestersblad gezocht
Het Burgemeestersblad verschijnt 4 x per jaar en bevat interessante artikelen over 
onderwerpen die het burgemeestersambt raken en interviews met burgemeesters en 
belanghebbenden in Nederland. Om de kwaliteit van de inhoud te waarborgen, 
willen wij de redactiecommissie vanaf 2017 weer nieuw leven inblazen. Vanaf dan 
zullen wij ook de inhoud en de look & feel actualiseren. Hiervoor zijn wij op zoek 
naar burgemeesters met gevoel voor het geschreven woord, maar ook burgemeesters 
die ideeën hebben over mogelijk interessante onderwerpen die het ambt raken. De 
redactiecommissie komt 1 à 2 maal per jaar bijeen om de bladformule te bespreken. 
Daarnaast zal per kwartaal een burgemeester gevraagd worden om een commentaar 
te schrijven aan de hand van de inhoud van het blad of een actueel thema. Indien u 
geïnteresseerd bent, kunt u een e-mail sturen naar info@burgemeesters.nl.
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Bij de opvang van grote groepen vluchtelingen in Nederland zijn 
veel overheden en organisaties betrokken. Het verlenen van opvang 
aan mensen in nood wordt gekenmerkt door de menselijke factor, 
de hulpvaardigheid en de vriendelijkheid van burgers en vrijwilligers. 
Dat zijn de ingrediënten die de crisis opvang tot een succes maken 
en niet de protocollen en procedures. 

Ralph Kronieger schreef geen nieuw ‘regelboek’, maar een praktisch 
werkboek om iedereen die met de opvang van vluchtelingen te 
maken heeft te helpen.

isbn 978 90 12 398626

Meer informatie op sdu.nl

 Een praktische handleiding 
om de opvang van grote 
groepen vluchtelingen te 
verbeteren.

Crisis 
Nood 
Opvang
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