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commentaar

Inhoud

Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden

De gemeenteraadsverkiezingen zitten er al weer enige 
tijd op, raadsleden zijn geïnstalleerd en de meeste colle-
ges gevormd.  Een aantal gemeenten heeft geëxperimen-
teerd met andere manieren van formeren. Zo heeft 
 Heerhugowaard een “burgeragenda”, Heerenveen een 
samenlevingsakkoord. In februari jongsleden verscheen 
de Rob-bundel “nieuwe politiek, nieuwe akkoorden” met 
daarin ervaringen van gemeenten, aanbevelingen en een 
checklist. Zwijndrecht heeft na een intensief visietraject 
een raadsprogramma opgesteld door de fracties, 
gemeentesecretaris en adviseur, wat resulteerde in een 
concreet document. Op basis daarvan heeft de selectie 
van wethouders plaatsgevonden. Zwijndrecht kent geen 
coalitie, oppositie, wat met zich meebrengt dat ieder 
voorstel van een wethouder nauw wordt bekeken en het 
haalt, of niet. Kleinere partijen hebben op deze manier 
ook hun stem. In Voorschoten kwamen zo’n 100 reacties 
van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organi-
saties binnen voor een ambitieus collegeprogramma en 
raadsakkoord. In Culemborg resulteerde deze ‘andere; 
manier van werken in veel verbinding en energie. Dat is 
vooral te zien aan hoe de raadsleden met elkaar optrek-
ken en elkaar op inhoud (beter) weten te vinden. Ervaring 
leert dat voorbereiding het halve werk is. Al vóór de 

gemeenteraadsverkiezingen gedragen uitgangspunten 
en verwachtingen markeren, levert meerwaarde en tijds-
besparing op later in het proces. 
In dit  Burgemeestersblad blikken we met een aantal 
burgemeesters terug op de collegevorming in hun rol als 
(in)formateur en hun ervaringen. Een steeds belangrijke-
re rol, zo blijk uit onderzoek, in verband met het versnip-
perde politieke landschap en herwinnen van vertrouwen. 
Verder onder meer een interview met voormalig Officier 
van Justitie, thans wethouder in Breda, Greetje Bos en 
burgemeester Marina Starmans over de gezamenlijke 
aanpak van ondermijning. Burgemeester Onno van Veld-
huizen vertelt over zijn rol als voorzitter van het Instituut 
voor Fysieke Veiligheid (IFV) en burgemeester Niek Meijer 
over de (succesvolle) aanpak van horecaoverlast in Zand-
voort. Inmiddels is een nieuwe redactiecommissie 
gevormd. Komende week ontvangt u een uitnodiging om 
mee te doen aan een lezersonderzoek. Het invullen van 
deze enquête duurt slechts enkele minuten. Uw deelna-
me wordt op prijs gesteld. Alvast hartelijk dank voor uw 
medewerking.
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Ondermijnende criminaliteit is wijdverspreid, maar de intensieve en integrale aanpak van gemeenten, 
Openbaar Ministerie, politie en andere organisaties behaalt successen. Dat merken Marina Starmans, 
burgemeester van Dongen, en Greetje Bos, die tot voor kort officier van Justitie in Midden- en West-
Brabant was en onlangs koos voor het wethouderschap in Breda. Het Burgemeestersblad interviewde 
Marina (Starmans) en Greetje (Bos) over de samenwerking tussen bestuur en openbaar ministerie.

Schouder aan schouder     tegen ondermijning
Samenwerking tussen bestuur en Openbaar Ministerie heeft succes

marina: ‘Ondermijning is zo’n modern 
containerbegrip geworden. Als je het met 
een inwoner hebt over ondermijning, dan 

gaat het al snel over hennepkwekerijen. Maar als ik 
aan ondermijning denk, dan heb ik het over het 
indringen van de onderwereld in de bovenwereld. We 
komen dat in onderzoeken tegen: iemand heeft zijn 
neefje bij de politie of zijn dochter werkt bij de Belas-
tingdienst.’
Greetje: ‘Voor mij betreft ondermijning ook die 
hennepkwekerij, omdat het vaak om mensen gaat die 
geronseld worden om zoiets op te zetten en dan door 
de onderwereld worden aangestuurd. De criminele 
activiteiten zijn opgezet als een verdienmodel. Dat is 
voor de hele samenleving ontwrichtend. Vergis je 
niet, hoor, het is een hele industrie, een echte 
bedrijfstak.’

Gecombineerde aanpak
Marina: ‘Ik ben nu drie jaar burgemeester van Dongen 
en in die tijd zijn er 34 hennepkwekerijen opgerold. 
Dat is nog maar het topje van de ijsberg. Door de 
combinatie van strafrechtelijk en bestuursrechtelijk 
optreden kom je erachter dat er veel meer aan de 
hand is. In Midden-Brabant werken we in een task-
force inmiddels met twaalf partners samen. We delen 
informatie met elkaar en dat geeft een enorme spin-
off. Samen leggen we zo een heel crimineel web 
bloot, dat je alleen nooit in beeld zou krijgen.’
Greetje: ‘In de ontwikkeling van de ondermijning is 
de gecombineerde aanpak wel een gamechanger 
geweest. Voordat ik twee jaar geleden in Brabant als 
officier van justitie begon, was voor mij al bekend dat 

er in Brabant een groot probleem was met ondermij-
ning en criminaliteit. Maar het is me echt tegengeval-
len hoe omvangrijk dat verschijnsel hier is. Met stip 
op 1 staan de georganiseerde overtredingen van de 
Opiumwet. Omdat het iedereen over de schoenen 
begon te lopen, is de noodzaak tot samenwerking 
hier veel harder gevoeld. Er zijn vaste samenwer-
kingspartners zoals de gemeenten, provincie, OM, 
politie, de belastingdienst en soms ook gelegen-
heidscoalities als er specifieke zaken aan het licht 
komen. Neem nu de NIWO: de Nationale en Inter-
nationale Wegvervoer Organisatie. Zij zitten helemaal 
in de logistiek en haken aan omdat ze in de media 
zien dat er sprake is van crimineel vervoer door 
vrachtwagens. Met inzet van Bibob kan de NIWO op 
vergunningengebied ook bijdragen in de aanpak.’

Private sector
Marina: ‘We zijn nu heel actief met publieke partners, 
maar je zult de aanpak door moeten ontwikkelen in 
de private sector. Bedrijven en instellingen moet je 
ook betrekken, involveren en verantwoordelijk 
maken. Zo richten we ons nu bijvoorbeeld op de 
autoverhuur en leasebedrijven. Betrokkenheid van 
particulieren vraagt wel om een lange adem. Toen ik 
hier drie jaar geleden burgemeester werd, hadden we 
natuurlijk wel hennepkwekerijen, maar de Dongena-
ren hadden nog zoiets van “och ja, een kwekerijtje.” 
Nu is het besef bij de mensen dat het niet normaal is. 
Maar we moeten voortdurend laten zien dat we bezig 
zijn en dat de aanpak vruchten afwerpt. Zo hadden 
we laatst een inbeslagname van twee prachtige 
Mustangs. Die werden voor iedereen zichtbaar met 
een oplader afgevoerd. In de media is daar flink 
aandacht aan besteed.’
Greetje: ‘Ik geloof ook in het investeren in preventie, 
bijvoorbeeld met een project als “Veilige school”. 
Scholen wilden er eerst niet echt aan dat er proble-
men met drugs zijn, maar die bewustwording is er nu 
wel. Ga met de gemeente dingen organiseren om er 
voor te zorgen dat het in de preventieve sfeer wordt 

Marina: ‘Samen leggen we zo een heel 
crimineel web bloot, dat je alleen nooit in 
beeld zou krijgen’
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Schouder aan schouder     tegen ondermijning

uitgebannen. Ik zie dat wel gebeuren en denk dat het 
goed gaat. In Tilburg is een theatergroep ingezet die 
een toneelstuk heeft gemaakt met uitvoeringen voor 
leraren, ouders en leerlingen; ook in combinaties. 
Dat roept enorme discussies op, want voor veel 
mensen gaan de ogen dan pas open. Die weten 
gewoon niet hoe de drugs al de wereld van de school 
zijn binnengedrongen.’
Marina: ‘We werken ook met bestuurlijke interventie-
teams (BIT). Die zich onder andere richten op jonge-
ren die wegglijden en het criminele circuit ingaan of 
op het punt staan om dat te doen. Jongeren zien nu 
meer politieauto’s in de buurten en worden aange-
sproken door de BOA’s en de politie. Die gaan ook 
gericht bij gezinnen naar binnen om de ouders aan te 
spreken. We zeggen dan “Let op! Het is uw kind, uw 
verantwoordelijkheid en uw opvoeding.” We maken 
voor de buurt duidelijk zichtbaar dat we naar binnen 
gaan. Dan zie je dat men vreest dat er te veel 
aandacht op de familie komt en dat wil men naturlijk 
niet. De essentie van BIT is dat we samen het 
probleem aanpakken, maar juist ook samen zorg 
aanbieden. Vaak zit er een zorgvraag achter het 

probleem. We pakken jongeren en hun ouders aan, 
maar bieden ook de helpende hand. Dat werkt. Zo 
hadden we laatst een groep van jongeren, die echt 
veel vernielden en overlast gaven. Die hele groep is 
nu uit elkaar gevallen en daarmee is een deel van de 
criminaliteit weg. Je hebt ook kennis en bewustzijn 
bij de ambtenaren nodig. Daar doen we dan ook veel 

trainingen mee. Als je weet dat iemand lid is van een 
OMG en diegene een vergunning aanvraagt voor een 
nogal grote aanbouw achterin zijn tuin, maar wel een 
bijstandsuitkering heeft, dan moet je wel op je 
achterhoofd krabben. Niets is zo makkelijk als weg te 
kijken van criminaliteit. Je moet het wel willen zien. 
Wij hadden een ambtenaar die geïntimideerd werd 

Greetje: ‘In de ontwikkeling van de 
ondermijning is de gecombineerde 

aanpak wel een gamechanger’

Fotografie: Jack Brekelmans
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met vervelende brieven thuis. Ik heb toen met de 
vermoedelijke afzender een stopgesprek gehad en 
duidelijk gemaakt dat ik dat niet accepteer. Als je 
brieven wilt schrijven, prima, maar dan zijn die 
gericht aan het college van Burgemeester en Wethou-
ders met als adres: het gemeentehuis.’

Informatie delen
Greetje: ‘Hier raak je een ander thema: de weerbaar-
heid van de overheid. Als je normen stelt, dan moet 
men die naleven en dan moet de overheid handha-
ven. Ik zie daar door de integrale aanpak verbetering 
in komen. Er is veel meer bewustzijn en de gemeen-
ten waar ik mee werk, hebben het onderwerp hoog 
op de agenda staan. Voor weerbaarheid moet je het 

personeel steunen, trainen en helpen. Open commu-
nicatie in de driehoek is cruciaal voor effectiviteit van 
de samenwerking. Voorheen was er toch wel de reflex 
van “blijf in je hok zitten” en een licht wantrouwen 
naar de andere instellingen waarmee werd samenge-
werkt. Je moet af van dat wantrouwen en ik zie daar 
mooie ontwikkelingen, ook in de gegevensuitwisse-
ling. Binnen het OM was er een soort natuurlijke 
terughoudendheid om informatie uit strafrechtelijk 
onderzoek met de burgemeester te delen. Er was 
angst dat gegevens op straat kwamen te liggen, maar 
dat geldt voor het OM intern net zo goed. Als je wilt 
samenwerken, dan moet je informatie delen en met 
ekaar van fouten leren. Ik zie binnen het arrondisse-
ment beweging ontstaan. Bij de gebiedsofficieren 
gaan de luiken steeds meer open. Je moet kijken naar 
het beoogde resultaat van je ingrijpen en niet – wat 
traditioneel bij politie en justitie gold – iets grondig 
tot op de bodem uitzoeken voor je ermee naar de 
rechter gaat. Als je dat hier gaat doen, maak je te 
weinig verschil. Je moet met alle partners in staat zijn 
om te vragen “wie heeft de beste papieren om dit op 
te lossen”. Wij hebben als OM en politie moeten 
leren om af te komen van de reflex om een zaak ten 
koste van alles door het hele strafproces te trekken. 
Dat opladen van die twee Mustangs is typisch een 
uiting van dat leerproces. Een korte klap met zicht-
baarheid.’

Veegdagen
Marina: ‘We hebben van tijd tot tijd een ondermij-
ningsdag. (Greetje: ‘veegdagen noemen wij dat; soms 
veegweken.’) We maken gezamenlijk een lijst met 
adressen waarvan we vermoeden dat er iets mis is. 
Dan treden we schouder aan schouder met een groot 
aantal samenwerkende partijen op: bestuursrechtelijk, 
strafrechterlijk, belastingsdienst, iedereen gaat mee. 
Panden waarbij we afzonderlijk onze twijfels hebben 
of indicaties hebben dat er iets niet klopt, worden 
eerst gezamenlijk beoordeeld. Soms geeft deze 
samengestelde informatie een beter beeld en kan een 
dergelijk pand worden aangepakt, of we komen samen 
tot de conclusie dat er niets aan de hand is, dat kan 
natuurlijk ook. Feit is dat als er bij de verschillende 
partners, onafhankelijk van elkaar, al informatie 
beschikbaar is, er dan meestal ook echt wel wat aan 
de hand is. Bijvoorbeeld een te sjieke boerderij aan de 
voorkant, maar met te veel panden aan de achterkant. 
Daar vinden we dan een kwekerij van 180 planten. 
Voor het OM is dat een kleintje en dan handelt de 
gemeente een en ander bestuursrechtelijk af. Daarmee 
wordt de burgemeester wel kwetsbaar. Ik maak daar 
niet zo’n lawaai over omdat dat niet zo bij mij past. 
Belangrijkste is dat je niet wegkijkt.’
Greetje: ‘Je moet schouder aan schouder staan. Het 
OM moet de schaarse capaciteit efficiënt inzetten, 
maar als het gaat over collega’s in het publiek 
domein dan springen wij daar wel bovenop. Dat ben 
je dat ook naar een ambtenaar of burgemeester 
verplicht. Meestal communiceer ik met de burge-
meester over dat soort gevallen. Niet om diens goed-
keuring te vragen, maar ik wil dat de burgemeester 
wel merkt dat hij er niet alleen voor staat. We kiezen 
er regelmatig voor dat de politie een gesprek voert 
met de mensen die over de schreef gaan. Zo’n VIP 
gesprek is effectiever dan een strafrechtelijke 
ingreep: gewoon aanspreken op gedrag dat niet geto-
lereerd wordt en moet stoppen.’

Facilitators
Marina: ‘Een mooi voorbeeld. De Landelijke eenheid 
vindt bij een inval 200 kilo apaan, 5 kilo cocaïne, drie 
tasers en een revolver. Dat was in een huurhuis. De 
verhuurder weet van niets. Dat komt vaker voor en 
daar hebben we beleid op ontwikkeld. Verhuurders 
die meerdere panden in bezit hebben, krijgen een 
VIP gesprek met de politie. Met als insteek: je was 
een onwetende verhuurder, maar nu ben je een 
wetende verhuurder. En als er in een van jouw andere 
panden iets mis is, dan komt de focus niet meer te 

Marina: ‘Bedrijven en instellingen 
moet je ook betrekken, involveren en 
verantwoordelijk maken’
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liggen op dat pand en de crimineel die erin zit, maar 
ook op jou. Dat vinden ze heel vervelend, zeker als ze 
weten dat de belastingdienst hen ook in het vizier 
heeft. Dat leidt er toe dat een aantal verhuurders 
schoon schip gaat maken onder hun huurders.’
Greetje: ‘Je richt je daarmee op de facilitators: de 
mensen die over de middelen beschikken om het 
criminelen makkelijk te maken, zoals verhuurders van 
panden. In Amsterdam hebben ze in de APV eisen 
opgenomen waar verhuurders aan moeten voldoen. 
Pandeigenaren moeten weten dat het aanvaarden 
van maandelijkse huurbedragen in contanten 
gewoon een witwasindicatie is. Af en toe word ik wel 
uitgenodigd bij Rotary-achtige bijeenkomsten om het 
verhaal van ondermijning te vertellen. Aan het eind 
van de bijeenkomst zeg ik dan altijd “Als je nu nog 
contant geld aanneemt, dan heb je mijn hele verhaal 
niet begrepen en ben je bezig om de ondermijnende 
criminaliteit te faciliteren.” Dat beklijft.’
Marina: ‘We hebben enige tijd geleden een avond 
gehad voor het buitengebied waar best veel boeren 
en bedrijven op afkwamen. Daar kwamen de verhalen 
dat men vaak en voor grote bedragen ruimten wil 
huren. Heel aanlokkelijk als het water je aan de 
lippen staat, maar dan moet je wel weten dat het niet 
deugt. Ik vertel dan dat ze het eerste kwartaal wel 
betalen en misschien het tweede ook wel, maar daar-
na niet meer. Je komt er nooit meer vanaf, want ze 
zeggen: “Wil je dat ik wegga? Dat is goed. Maar dan 
steken we wel je hele hut in brand.” Of er wordt 
gezegd: “Ik weet dat je dochter elke ochtend om 8 
uur wegfietst naar school en ik weet welke route ze 
neemt. Weet je zeker dat je wilt dat we weggaan?”

Effect
Marina: ‘We zien dat onze aanpak en de inzet van 
alle partijen werkt. Zwaardere criminelen vertrekken 
naar het buitenland. Ze hebben het hier niet meer 
naar hun zin, juist omdat wij goed samenwerken. Een 
crimineel tref je gewoon het hardst door zijn horloges 
of dure auto af te pakken of door te frustreren dat hij 
een bepaalde plek niet meer kan gebruiken. We 
merken dat ook bij de outlaw motorgangs. Je voor-
komt niet dat er een waterbedeffect optreedt, maar je 
ziet wel dat ze het steeds minder leuk vinden. Je ziet 
ook andere verschuivingen. Zo merkten we dat er 
minder vaten met drugsafval in het buitengebied 
werden gevonden. Het bleek dat ze voor de dumpin-
gen gewoon de autowasstraat inreden en daar hun 
tankjes loosden. Via gerichte metingen in het riool 
zag je dat concentraties op zaterdagen omhoog scho-
ten. Dan wist je dat er weer geloosd was. Maar op 

een gegeven moment hebben zij dat ook weer door 
en dan gaan ze weer wat anders doen. Zo waren eerst 
kapperszaken de witwassers, later de autobedrijven 
en nu zijn het de parcel services. Ze rijden de hele 
dag rond met honderden pakketjes achterin de auto.’

Wettelijke hobbels
Marina: ‘We hebben nu Damocles en Victoria als 
wettelijke instrumenten, maar die hebben hun beper-
kingen. Neem een illegale sigarettenfabriek, hier in 
Dongen, waar 15.000 kilo tabak werd gevonden. Ik 
kan er bestuursrechtelijk helemaal niets mee. Ik kan 
niet sluiten. Apaan staat toevallig wel op de lijst van 
verboden stoffen, maar heel veel andere grondstof-
fen nog niet. Laatst werd er 1200 liter mierenzuur 
gevonden in Klein-Dongen-Vaart. Dat is geen verbo-
den stof, terwijl het echt gebruikt wordt voor de 
productie van synthetische drugs. En als er wapens 
worden gevonden, dan kan ik ook niet overgaan tot 
sluiting van het pand. Op die vlakken houdt de 
wetgever de ontwikkelingen onvoldoende bij.’
Greetje: ‘Het aantreffen van mierenzuur is geen slui-
tingsgrond voor de burgemeester, maar als er wapens 
zijn, dan gaat bij mij het alarm misschien nog wel 
harder af dan als er drugs zijn. We moeten de slui-
tingsbevoegdheden inderdaad verbreden, want het 
sluiten van panden heeft een enorme impact op de 
misdaad.’ <

Ruud van Bennekom en WouterJong/NGB

Greetje: ‘Als het gaat over collega’s in het 
publiek domein, dan springen wij daar 

wel bovenop’

Greetje Bos en Marina Starmans 

Fotografie: Jan Stads/Pix4profs
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Dat huisvarkentje in de woning van de nieuw 
benoemde burgemeester van Zoelen moest 
uiteindelijk wijken. Het beestje veroorzaakte te 
veel schade aan de tuinen van de buren. Het was 
1932 en mr. Louis Rudolph Jules ridder van 
Rappard had zijn eerste schreden op het burge-
meesterspad gezet. Het gedoe met het varkentje 
in het begin was een signaal dat al aangaf dat de 
carrière van de burgemeester niet vlekkeloos zou 
gaan verlopen. Onze gepensioneerde collega 
Klaas Tammes heeft over deze ambtgenoot 
onlangs een mooie en heel leesbare biografie 
geschreven. “Dwarsligger van beroep”, zo staat 
van Rappard op de omslag. Klaas schrijft dat hij 
hem helaas nooit ontmoet heeft.
Bij mij ligt dat anders. Dat komt door de afstu-
deerscriptie van mijn vrouw Margreeth, die zij 
schreef in de tijd dat ik burgemeester van Tiel 
was. De studie ging over de onrust die in Tiel 
ontstond toen de regering in het begin van de 
dertiger jaren van de vorige eeuw met het plan 
kwam de rechtbank van Tiel (en enkele andere 
steden) op te heffen. Het was een bezuinigings-
maatregel. Maar in Tiel was er veel weerstand. De 
al heel lang bestaande rechtbank zorgde voor 
werkgelegenheid en ook voor een zekere status 
van de stad. De Groote Sociëteit stroomde na een 
werkdag vol met rechters en advocaten.  
Nu was de vader van de bovengenoemde burge-
meester in die tijd President van de Tielse recht-
bank. Het gezin woonde in de statige villa Rozen-
hage aan de Stationsstraat. Prins Hendrik kwam 
daar wel bij de familie op bezoek. Er sliep dan 
een rechercheur op een matras in de gang voor 
de kamer van de Prins. Het was een groot gezin 
en financieel moest men wel op de kleintjes 
letten. Zo werden alle rekeningen die per post 
binnen kwamen in een grote open vaas in de hal 
van de villa gedeponeerd. En als de gelegenheid 
daar was deed de heer des huizes een greep in 
de vaas om de aldus geselecteerde rekeningen te 
betalen.

De rechtbank was gevestigd in een mooi eind 
19de eeuws pand aan de Nieuwe-Tielseweg/ 
Rechtbankstraat. Het interieur werd van tijd tot 
tijd gebruikt voor opnames van TV-series, waar 
een rechtbank in voor kwam. Achter de tafel waar 
de rechters aan zaten hing een groen gordijn. Bij 
binnenkomst schoven de rechters dat opzij. Het 
verhaal gaat dat als president Van Rappard de 
zaal tijdelijk moest verlaten voor toiletbezoek, hij 
tegen de aan het woord zijnde advocaat riep: 
‘gaat u maar gewoon door, ik kan alles op het 
toilet horen’. 
Van Rappard, de rechtbankpresident, was ook 
Tweede Kamerlid voor de Liberale Staatspartij de 
Vrijheidsbond. Hij was landbouwspecialist en 
had een aantal nevenfuncties in die branche. Hij 
was regionaal ook zeer populair en werd steeds 
met voorkeurstemmen gekozen. In deze tijd zou 
je je als kamerlid niet bemoeien met een wets-
ontwerp dat je eigen rechtbank wilde opheffen. 
Maar toen was dat anders. Hij merkte wel op dat 
hij het onderwerp zo neutraal mogelijk zou 
behandelen, maar hield vervolgens het ene vuri-
ge pleidooi na het andere ten faveure van de 
Rechtbank in Tiel.
Maar de rechtbank redde het niet. Hij stond niet 
zo goed aangeschreven (je kon er het vak leren) 
en er waren ook niet zoveel zaken. Op 29 decem-
ber 1933 sloot President Van Rappard de recht-
bank, waarvoor hij zo hartstochtelijk had gestre-
den. Het was een sobere bijeenkomst en het zal 
Van Rappard moeilijk zijn gevallen. Het Kantonge-
recht bleef.
Op 15 januari 1985 spraken mijn vrouw en ik met 
het echtpaar Van Rappard in Gorinchem. Hij was 
toen met pensioen, maar kon nog smakelijk 
vertellen over de situatie in het Tiel uit de jaren 
dertig. Zijn vader was op onderdelen net zo 
spraakmakend als de zoon, de ‘Dwarsligger van 
beroep’. Lees dat boek!

Jaap Pop -oud burgemeester van o.a. Tiel

De dwarsligger en zijn vader
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Waar komt toch die terughoudenheid vandaan 
om zo weinig te willen investeren in de onder
steuning van gemeenteraden? Jos Hessels legt 
het in zijn proefschrift nog weer eens helder op 
tafel: de wijze waarop rekenkamers zijn ingericht 
en toegerust, de ondersteuning door de griffies in 
de gemeenten is bijna overal krap bemeten. 
Kennelijk willen de meeste gemeenteraden voor 
een dubbeltje op de eerste rang zitten terwijl we 
allemaal weten dat goedkoop ook duurkoop kan 
zijn.
Het raadswerk vraagt veel van mensen en krijgt 
lang niet altijd de maatschappelijke waardering 
die je zou wensen. Bovendien zijn veel raadsle
den erg voorzichtig om ‘in zichzelf’ te willen 
investeren omdat men kennelijk onder druk van 
de publieke opinie bang is voor negatieve beeld
vorming. Dit is een verkeerde ontwikkeling. Wie 
niet in zichzelf investeert, neemt zichzelf niet 
serieus. We kunnen het raadswerk zeker verlich
ten en verbeteren als de ondersteuning voor 
raadsleden ‘op niveau’ is. Dat vraagt een degelij
ke invulling van de rekenkamer, een zelfbewuste 
griffie, voldoende opleiding en geregeld een 
moment van bezinning op vraagstukken die voor 
de gemeente belangrijk zijn. Voorzitters van de 
gemeenteraden, wij dus (!), doen er goed aan 
hier op toe te zien en waar nodig het initiatief te 
nemen om de gemeenteraden ook op dit punt in 
positie te brengen!

Nu de coalitievorming zo goed als achter de rug 
is, bezinnen veel raden en colleges zich op de 
vraag op welke wijze zij hun taken zo goed moge
lijk uit kunnen voeren. Iedereen is op zoek naar 
vormen waarbij inwoners en belanghebbenden 
zo goed en tijdig mogelijk betrokken raken bij 
onderwerpen die hen raken. Ik vind het een 
ontdekkingsreis. Hoe voorkomen we dat partici
patie en meedoen iets wordt voor de ‘happy few’ 

en de groep die de aansluiting kwijt raakt niet 
steeds groter wordt? Veel mensen willen graag 
een bijdrage leveren als het gaat om hun wijk, 
hun buurt, hun vereniging. Tegelijkertijd wordt 
soms wel een heel groot beroep gedaan op het 
meedenken en meedoen van veel inwoners. Die 
worden ‘participatiemoe’. Daarnaast is er een 
grote groep die niet mee kan of wil doen omdat 
ze soms door een stapeling van teleurstellingen 
niet mee willen in een wereld waarin ontwikkelin
gen steeds sneller en steeds digitaler gaan. De 
Omgevingswet is erg optimistisch over het orga
nisatievermogen en de draagkracht van mensen. 
Ik denk dat er vaker misschien dan gewenst toch 
een rol van de overheid gevraagd zal blijven 
worden. Al was het alleen maar om alle belangen 
zichtbaar te maken en te voorkomen dat de zwij
gende meerderheid niet gehoord wordt.
En ook hier is het van groot belang de positie en 
betrokkenheid van de gemeenteraad vanaf het 
begin goed te duiden, Dat voorkomt verrassingen 
en teleurstellingen achteraf!
Wethouders die met veel enthousiasme en ener
gie met prachtige initiatieven van buiten naar 
binnen bezig zijn, mogen niet vergeten dat deze 
initiatieven draagvlak in de gemeenteraad moeten 
hebben. Tegelijkertijd is het goed dat raden zich 
tijdig laten betrekken bij initiatieven, randvoor
waarden meegeven en op die manier voorkomen 
dat ze voor verrassingen komen te staan. Ook hier 
geldt dat de burgemeester als voorzitter van de 
raad en het college bruggen kan slaan.

Meer dan genoeg te doen dus! Goed om te zien 
dat veel raadsleden en wethouders vol enthou
siasme aan een nieuwe periode zijn begonnen. 
Het is een voorrecht om daar als burgemeesters 
een bijdrage aan te mogen leveren!

Liesbeth Spies

Klaar voor de start?
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Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede is sinds maart 2018 voorzitter van het IFV, de lande-
lijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio’s en hun veiligheidspartners. 

Het IFV als huisbewaarder     en ontwikkelaar
Onno van Veldhuizen, voorzitter Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Wie of wat is het IFV?
Als collega-burgemeesters Onno van Veldhuizen 
vragen naar het IFV, stelt hij eerst de wedervraag: 
“waar ken jij het IFV van?”. 'Vervolgens vertel ik dat 
het IFV een publiek kennisinstituut is, dat als opgave 
heeft om te zorgen dat er een goed functionerende 
publieke infrastructuur is om rampen en crises te 
bestrijden en te voorkomen. Het IFV is een huisbe-
waarder en ontwikkelaar. Ik stel die wedervraag, 
omdat het IFV voor mij eerst ook een black box was. 
De eerste associatie is de brandweeropleiding, maar 
het IFV is veel meer dan dat. Het IFV is hybride en 
heeft wettelijke taken, gemeenschappelijke taken 
voor de veiligheidsregio’s en taken voor derden, 
waarbij de organisatie vaak in de innovatiehoek zit. 
De kapstok voor al deze taken is de functie van 
publiek kennisinstituut.’

Profileren
Het IFV mag volgens Van Veldhuizen extraverter en 
zelfbewuster zijn. ‘We mogen als IFV meer vertellen 
over waarom we er zijn, voor wie en waar we trots op 
zijn. In Europese context is het IFV vrij uniek, met de 

integraliteit van bepaalde zaken en zijn multidiscipli-
naire aanpak. Vanuit Duitsland wordt bijvoorbeeld 
met belangstelling gekeken naar de veiligheidsre-
gio’s en naar de proactiviteit en het out-of-the-box-
denken van het IFV. Er verandert veel in de veilig-
heidsregio’s, bijvoorbeeld op het gebied van tech-
niek. Denk aan data, robotica, drones en intelligente 
kleding. Dit heeft impact op wat het IFV zijn klanten 
te bieden heeft.’

Veiligheidsregio als klant en partner
Eind mei vond de eerste heisessie van het volledig 
nieuwe dagelijkse bestuur IFV plaats. 
Van Veldhuizen: ‘Tijdens deze sessie hebben we 
vooral van buiten naar binnen gekeken. Wie zijn onze 
toeleveranciers, afnemers en concurrenten en wat 
zijn de wettelijke taken van het IFV? Netcentrisch 
werken met het Landelijk Crisis Management Systeem 
is bijvoorbeeld corebusiness van een publieke infra-
structuur, maar is een markttaak van het IFV en geen 
wettelijke taak. Dit zou het wel moeten zijn, want het 
is een wettelijke taak van de veiligheidsregio’s om te 
zorgen voor een goede infrastructuur. In de wets-
evaluatie van de Wet veiligheidsregio moeten we 

Instituut Fysieke Veiligheid: signaleren en verbinden

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de landelijke onder-
steuningsorganisatie voor de veiligheidsregio’s en hun 
crisispartners. Het IFV ontwikkelt en deelt relevante kennis, 
heeft expertise voor het verwerven en beheren van gemeen-
schappelijk materieel, biedt dienstverlening op het gebied 
van informatievoorziening en adviseert de betrokken bestu-
ren. Het motto hierbij is: signaleren en verbinden. 

de lectoraten brandpreventie, brandweerkunde, Crisisbe-
heersing en transportveiligheid zijn belangrijke pijlers van 
het IFV. Ze vormen de schakels tussen onderzoek, onderwijs 
en praktijk. meer informatie over de lectoraten, een overzicht 
van lopende onderzoeken en de volledige onderzoeksrappor-
ten vindt u op www.ifv.nl. 

enkele recente onderzoeken van het lectoraat Crisisbeheersing:
> grIP-4 bij camping Fort Oranje 
een evaluatie van de opschaling naar grIP-4 vanwege de 
situatie op Fort Oranje, op verzoek van Veiligheidsregio 
midden- en West-brabant.
> risico’s in samenhang 
een verkennend onderzoek naar de aansluiting tussen de 
regionale risicoprofielen en het Nationaal Veiligheidsprofiel, 
in opdracht van de raad van directeuren Veiligheidsregio. 
> maatschappelijke onrust en de rol van gemeenten 
Hoe gaan gemeenten om met maatschappelijke onrust, zoals 
onrust door media-aandacht voor een groep jongeren in een 
wijk of onrust vanwege de aanwezigheid van een chemisch 
bedrijf? een onderzoek naar wat dit soort minicrises van een 
gemeentelijke organisatie vergen. 
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Het IFV als huisbewaarder     en ontwikkelaar

kijken of we als IFV de juiste taken hebben. Dat past 
ook weer bij de rol van huisbewaarder. Het IFV is 
opgericht om versnippering tegen te gaan. De regio’s 
worden er niet beter van als ze allerlei zaken wegge-
ven aan een ander. Het IFV is het ondersteuningsin-
stituut voor de veiligheidsregio’s. Daarom moeten we 
transparant zijn richting de veiligheidsregio’s en 
vragen: wat willen jullie wel en niet met het IFV doen 
en waarom? De veiligheidsregio’s zijn daarbij niet 
alleen klant, maar ook partners: het is een gezamen-
lijke missie om een goede infrastructuur te maken 
voor het voorkomen en bestrijden van rampen en 
crises.’

Het IFV als incubator en accelerator 
Van Veldhuizen ziet verschillende commerciële 
kansen voor het IFV, onder andere in de rol van incu-
bator en accelerator. ‘Het IFV kan startups in het 
veiligheidsdomein onderdak bieden, maar ook inno-
vatieve ideeën samen met de veiligheidsregio’s 
uitwerken. Bijvoorbeeld door (onderzoeks)tijd en 

-kennis beschikbaar te stellen en innovatiebudget. Zo 
zit de organisatie ook aan de voorkant van innovatie. 
We moeten daarbij wel rekening houden met het feit 
dat start ups niet altijd slagen en we met publiek geld 
te maken hebben.’

Grensoverschrijdend samenwerken
De voorzitter verwacht binnen nu en vijf jaar meer 
grensoverschrijdend samen te werken. ‘We zullen 
meer spreken en samenwerken met onze Belgische 
en Duitse partners en samen nieuwe markten ontwik-
kelen. Bijvoorbeeld opleidingen, zodat een brand-
weermedewerker uit Duitsland ook in Nederland kan 
werken en andersom. Maar ook netcentrisch werken 
biedt kansen: dat is interessant voor buitenlandse 
partners én voor de harmonisatie met het buiten-
land.’ <

Marleen Oldenhave/IFV

‘In Europese context is het IFV vrij uniek, 
met de integraliteit van bepaalde zaken 

en zijn multidisciplinaire aanpak’

bestuur Instituut Fysieke Veiligheid
de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s 
vormen samen het algemeen bestuur van het 
IFV. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle 
taken en werkzaamheden die het IFV uitvoert 
in het kader van de Wet veiligheidsregio’s en 
bepaalt de ambitie van het IFV. Het algemeen 
bestuur kiest drie personen uit zijn midden 
voor het dagelijks bestuur. Het dagelijks 
bestuur bereidt de besluitvorming van het 
algemeen bestuur voor en is verantwoordelijk 
voor onder andere het aanstellen van het 
personeel van het IFV, inclusief de directie, en 
het vaststellen van regels rondom het examen-
reglement.
Het dagelijks bestuur van het IFV bestaat uit: 
Pieter broertjes
voorzitter Veiligheidsregio gooi en Vecht-
streek, burgemeester Hilversum 
ahmed marcouch 
voorzitter Veiligheids- en gezondheidsregio 
gelderland-midden, burgemeester arnhem 
Onno van Veldhuizen, voorzitter bestuur IFV
voorzitter Veiligheidsregio twente, burge-
meester enschede

v.l.n.r. Pieter Broertjes, Onno van Veldhuizen en Ahmed Marcouch 
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Op zaterdag 6 oktober is de derde Landelijke Dag voor Kinderburgemeesters. Dit jaar is de dag in 
Diemen. Nilaya Holwijn, de kinderburgemeester van Diemen, nodigt al haar collega-kinderburgemees-
ters uit en rekent op een leuke en leerzame dag. “Komt u ook?” vroeg ze aan NGB-directeur Ruud van 
Bennekom, die haar interviewde voor het Burgemeestersblad. Bij het interview was ook Willemijn 
Dupuis van KinderrechtenNU aanwezig, die de kinderburgemeesters ondersteunt.

Landelijke Dag voor 
Kinderburgemeesters 

6 oktober: 

‘Ik zag in Diemen een poster met daarop “Met 
spoed kinderburgemeester gezocht”. Ik heb 
toen aan mijn ouders verteld dat me dat wel 

leuk leek. Zij vonden het goed dat ik een sollicitatie-
brief schreef. Daarna mocht ik voor de kinderraad in 
de raadszaal een presentatie geven’, vertelt Nilaya 
Holwijn, die daarna werd gekozen tot de derde 
kinderburgemeester van Diemen. ‘Toen mijn vader en 
moeder hoorden dat ik het was geworden vielen ze  
–zeg maar een soort van– van hun stoel. Op school 
vinden mijn vriendinnen het ook leuk, maar wel 
jammer dat ik nu minder vaak kan afspreken.’

Verkeersveiligheid
‘Ik heb goed contact met Erik Boog, de echte burge-
meester van Diemen. Hij is ook bij de vergaderingen 

van de kinderraad. Die vergaderingen vind ik leuk. Ik 
ben de voorzitter. We bespreken elke keer een hoofd-
onderwerp, zoals vorige keer de verkeersveiligheid. 
We hebben met de kinderraad een inventarisatie 
gemaakt van onveilige plekken in Diemen. De 
verkeersdeskundige heeft dit bestudeerd en waar het 
kon maatregelen getroffen.
‘De Landelijke Dag voor Kinderburgemeesters is 
belangrijk voor ons. We kunnen dan met z’n allen 
vieren dat we er zijn. We gaan iets met goede doelen 
doen en het is leuk dat er een BN’er (Tim Douwsma) 
komt. Ook gaan we werken aan een handreiking voor 
het werk van kinderburgemeesters. We hebben nu 
een WhatsApp-groep van 14 kinderburgemeesters, 
maar eens per jaar is het ook goed om elkaar te 
ontmoeten’, zegt Nilaya. Willemijn Dupuis vult aan: 
‘Er zijn veel nieuwe kinderburgemeesters en ik hoop 
dat er velen naar Diemen komen. Het is echter soms 
moeilijk om de kinderburgemeesters te bereiken. We 
hopen dat het genootschap en de burgemeesters ons 
kunnen helpen. We werken op die dag aan een docu-
ment voor de burgemeester en de kinderburgemees-
ter, waarin zij met hun handtekeningen verklaren dat 
zij zich inzetten voor het werk van de kinderburge-
meesters. We begrijpen best dat niet alles in een keer 
kan en dat we stap voor stap moeten werken. Maar 
de kinderen kunnen wel opschrijven wat de ideale 
situatie is en dat is meer dan alleen lintjes mogen 
knippen.’

Eberhard van der Laan
‘Tijdens de Landelijke Dag voor Kinderburgemeesters 
van vorig jaar hebben de kinderen een manifest opge-
steld met zaken die nodig zijn om hun taken goed te 
kunnen doen. Nilaya Holwijn en 

Willemijn Dupuis

Lees verder op pagina 22 >
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Van en voor de raad!

dgbWr

Chris Kuijpers

Directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen

Bent u van de raad of van het college? Voor wie gaat 
u als eerste lopen? 
Het is een oneigenlijke vraag natuurlijk, want u bent 
uiteraard van allebei. 
U bent als burgemeester zowel van de raad als van 
het college. Voorzitter van de gemeenteraad, voorzit-
ter van het college. Daarbij heeft u een niet te onder-
schatten rol als verbinder. Tussen de volksvertegen-
woordiging en het dagelijks bestuur.

Het laveren tussen die verschillende rollen kan in de 
praktijk echter knap lastig zijn. In de dynamiek van 
alledag, in de realisatie van plannen en politieke 
prioriteiten, kan het zomaar zo zijn dat de dagelijkse 
bestuurlijke rol onbewust de overhand neemt. 

Dan kan ik alleen maar met een zeker ontzag en 
bewondering aanschouwen hoe sommigen van u 
heel bewust zeggen: de gemeenteraad gaat voor. 
Want het vraagt nogal wat in deze tijd. Om als 
gemeenteraad – het blijft lekenbestuur – ten opzich-
te van een professioneel dagelijks bestuur van burge-
meester en wethouders de kaders te stellen op al die 
nieuwe opgaven. Omgevingswet. Sociaal domein. 

Energietransitie. De overgang naar aardgasloze 
wijken. En dan ook nog eens scherp te controleren en 
in contact en verbinding te zijn met inwoners.

Het is juist in deze tijd – met al die grote lokale en 
bovenlokale opgaven – ontzettend belangrijk dat u 
zich als burgemeester bekommert om de gemeente-
raad. Dat u als voorzitter de gemeenteraad stimuleert 
om te investeren in zichzelf. Zodat de raad ook over 
de middelen en instrumenten beschikt om zijn rol als 
hoogste bestuursorgaan waar te maken. Een krachti-
ge griffie, een actieve rekenkamer, steun bij onder-
mijning en integriteit, maar ook voldoende mogelijk-
heden om te leren en te reflecteren, voldoende 
middelen voor fractieondersteuning en goede afspra-
ken over het verlenen van ambtelijke bijstand kunnen 
daar allemaal aan bijdragen. 

De burgemeester heeft een rol om te zorgen dat de 
ondersteuning van de raad op orde is. 
Daar ligt een mooie opgave voor u, in goed samen-
spel met de griffier, gemeentesecretaris, gemeente-
ambtenaren en natuurlijk de raad zelf. Vanuit Den 
Haag dragen we bij waar dat kan en nodig is. Ik wil 
de komende jaren dan ook samen met u aan de slag 
om onze lokale democratie te versterken. Dit doen we 
op verschillende manieren. Soms een belletje, maar 
soms ook zij aan zij staan om concrete vraagstukken 
samen op te lossen. Nederland verdient dit! <
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Zandvoort is de tweede badplaats van Nederland. Jaarlijks bezoeken ruim 5,5 miljoen toeristen de 
badplaats waarvan er zo’n 1 miljoen overnachten. De gemeente wil zich graag profileren als badplaats 
met stijl en een kwalitatief hoogstaand aanbod. Waar wonen, werken en recreëren gepaard gaan met 
veiligheid, leefbaarheid en plezier. Vooral in de zomermaanden worden horecagelegenheden veelvuldig 
bezocht. Dit kan overlast geven. Daarom is er een multidisciplinaire werkgroep gestart.  

‘Verbinden aan de voorkant’
Burgemeester Niek Meijer (Zandvoort) over aanpak horecaoverlast: 

Gemeenschappelijkheid 
De Haltestraat is hét uitgaanscentrum van Zandvoort 
en kenmerkt zich door discotheken, cafés en restau-
rants. In de winter-, maar vooral in de zomermaanden 
trekken de horecagelegenheden veel bezoekers. In 
het verleden waren er veel klachten over horecaover-
last. Burgemeester van Zandvoort Niek Meijer vond 
dat dat anders moest en nodigde in de lente van 
2016 persoonlijk bewoners, horecaondernemers, 
politie en handhaving samen uit op het gemeente-
huis om onder zijn leiding met elkaar in gesprek te 
gaan. De eerste bijeenkomst smaakte naar meer en 
de “Werkgroep Haltestraat” was geboren. De 
opdracht aan de werkgroep was helder: een plezierig 
uitgaan bevorderen en daarmee overlast voor bewo-
ners en omwonenden zoveel mogelijk voorkomen en 
aanpakken.  De werkgroep bestaat uit vertegenwoor-
digers van bewoners, horecaondernemers, handha-
vers en politie en als het nodig is schuift al naar 
gelang het onderwerp iemand van een andere organi-
satie aan. Bijvoorbeeld iemand van het nabijgelegen 
Center Parcs, een ambtenaar vergunningen of de 

gebiedsverbinder. Op deze manier kunnen gemeen-
schappelijke doelen besproken worden en dilemma’s 
worden gedeeld. ‘In het begin was het nog even 
zoeken naar die gemeenschappelijkheid’, zegt Niek 
Meijer. ‘Een horecaondernemer wil graag omzet 
draaien, de wijkagent (horecacommandant) orde en 
veiligheid en de inwoner wil prettig en rustig wonen. 
De uitdaging is dan om te verbinden aan de voorkant 
en te faciliteren als gemeente. Door iedereen aan het 
woord te laten wek je vertrouwen en creëer je respect 
voor elkaars positie en belangen. Ik ben formeel 
voorzitter van het overleg en zit de vergaderingen in 

ieder geval twee keer per jaar voor. De reguliere 
vergaderingen worden geleid door mijn gemeentese-
cretaris, Anky Griekspoor. Ik word goed op de hoogte 
gehouden van wat er speelt en kan bestuurlijk in 
positie komen indien dat nodig is. Ook kunnen signa-
len vlot binnen het ambtelijk apparaat worden uitge-
zet.’ 

Korte lijnen 
Er is een WhatsAppgroep en horecaondernemers 
hebben een horecaportofoon zodat ze in direct 
contact staan met handhaving, politie en met elkaar 
is het motto.  Ook de bewoners weten bij wie ze 
moeten zijn. Niet klagen over elkaar maar in gesprek 
met elkaar. En dat werpt zijn vruchten af. De groep 
komt in de zomermaanden tweewekelijks en in de 
wintermaanden maandelijks bij elkaar. Dat wordt 
door de gemeente gefaciliteerd met een broodje. In 
die bijeenkomsten wordt allereerst teruggekeken (wat 
gaat goed en wat mag anders) en dan vooruit naar 
wat er gaat komen.
Onderwerpen als collectieve horeca toegangsverbo-
den, bestuurlijke maatregelen, verkeersmaatregelen, 
meldingen over overlast en de evenementenkalender 
worden besproken. Ook bijvoorbeeld wetswijzigingen 
en welke invloed die hebben op horecaondernemers. 
Niek Meijer: ‘Zo hou je mekaar scherp. Ze weten 
elkaar te vinden en voelen zich verantwoordelijk, 
daar draait het om. Ze spreken elkaar aan en proble-
men komen snel op tafel. De meerwaarde van een 
dergelijke werkvorm is dat je tegelijk een spiegel 
krijgt voorgelegd van je ambtelijke organisatie. Op 
basis van dat soort signalen kun je vervolgens kijken 
naar hoe bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag effi-
ciënter kan.’
Zandvoort kent het zogenaamde “pop-up”-beleid. Dit 
is een werkwijze waarbij gemeente, VVV, onderne-
mers en bewoners samenwerken om binnen een 
korte tijd iets te organiseren. Denk hierbij aan een 
pop-up event als “Mart Visser-The take-over” waar 
het gemeentehuis twee maanden wordt getransfor-

‘Niet klagen over elkaar maar in gesprek 
met elkaar’
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meerd tot een belevenis waar de modeontwerper 
items uit zijn meest recente haute couture collectie 
en iconische archiefstukken op verrassende wijze 
presenteert. Ook zijn er schilderijen, sculpturen en 
installaties van de veelzijdig kunstenaar te zien. 
Binnen een week stond de expositie er en het leverde 
veel bezoekers op. Dat is de kracht van het pop-up 
beleid. Vandaag wordt de voetbalclub kampioen en 
vandaag kan de huldiging plaatsvinden. 
In de werkgroep wordt tevens gebrainstormd over 
hoe horecaondernemers kunnen aansluiten bij pop-
up evenementen en, gezien de korte voorbereidings-
tijd, hoe de vergunningsaanvraag soepel en vlot kan 
verlopen.  

Veilig uitgaan en plezierig wonen 
Zandvoort hoort bij de Metropoolregio Amsterdam, 
een samenwerkingsverband van de provincies Noord-
Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerre-
gio Amsterdam. Zandvoort is als “Amsterdam Beach” 
goed ingebed in de metropoolcampagne. Dit zorgt 
weer voor meer toeristen. Ook is Zandvoort gewend 
aan en toegerust op grootse evenementen zoals de 
Historische Grand Prix en de Jumbo Racedagen 
“driven by Max Verstappen” op het circuit. Tijdens de 

werkgroep wordt gesproken over hoe de horecaon-
dernemers kunnen profiteren van de toestroom van 
bezoekers van dergelijke evenementen. De 
Haltestraat ligt namelijk niet op de route naar het 
Formule 1 circuit en er worden vanaf Station Zand-
voort hekken geplaatst door de NS. Door de korte 
lijnen in de werkgroep kun je gezamenlijk kijken naar 
wat mogelijk is. De werkgroep gaat dit jaar haar 
derde jaar in en er zijn flinke resultaten geboekt. Het 
aantal meldingen en klachten is fors afgenomen en 
bewoners en ondernemers zijn tevreden. Het woon-
genot voor bewoners is verbeterd. Ook ondernemers 
zijn enthousiast. Het intensieve overleg werkt dusda-
nig goed dat het gebied van de werkgroep dit jaar op 
verzoek van ondernemers wordt uitgebreid. De werk-
groep Haltestraat gaat dan ook voortaan verder onder 
een nieuwe naam: Werkgroep Centrum. 
‘Overlast kun je nooit voorkomen, incidenten blijven 
voorkomen, maar ik ben zeer tevreden met deze 
werkwijze van de werkgroep en de resultaten die ze 
boekt. Onderling vertrouwen wordt versterkt waar-
door veilig uitgaan en prettig wonen in Zandvoort 
hand in hand gaan, en daar wordt iedereen blij van ’, 
aldus een trotse burgemeester Niek Meijer. <

Anouck Haverhoek/NGB

Haltestraat Zandvoort
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De gemeenteraadsverkiezingen zitten er op, raadsleden zijn geïnstalleerd en de meeste colleges zijn 
gevormd. Een aantal burgemeesters is gevraagd om, als (in)formateur, de collegevorming te begelei-
den. In dit artikel een aantal bevindingen.

Op weg naar een     nieuw college 
Burgemeester en (in)formateur

de vorming van colleges in gemeenten duurt 
langer dan vier jaar geleden, zo blijkt uit een 
onderzoek van de NOS. Volgens politicoloog 

André Krouwel heeft het trage formeren onder meer 
te maken met de opkomst van (in)formateurs. Deze 
zijn echter noodzakelijk om in het versnipperde poli-
tieke landschap gemeenschappelijke belangen te 
vinden alsmede om vertrouwen te herstellen. Wie  
(in)formateur wordt is een afspraak die de partijen 
onderling maken. Het is niet vanzelfsprekend dat de 
grootste partij de informateur levert, al is dat vaak 
wel het geval. De taak van de informateur is om als 
onafhankelijk persoon gesprekken te voeren met de 
verschillende partijen (fracties) om zodoende tot een 
advies te komen voor een gedegen en duurzaam 
bestuursteam. In die gesprekken wordt verkend hoe 
raadsbreed gedragen thema’s zoals financiële positie 
gemeente, interne organisatie, sociaal domein, veilig-
heid, en duurzaamheid een plek kunnen krijgen in 
het proces van coalitievorming. Indien er een akkoord 
ligt, is het aan de formateur hoe de wethouderspos-
ten worden verdeeld en portefeuilles. Als het niet lukt 
om tot consensus te komen, wordt, al naar gelang de 
wens, een nieuwe informateur aangesteld. 

Nieuwe Dynamiek
Martijn Dadema (burgemeester Raalte) werd na de 
eerder mislukte formatie in Deventer gevraagd om 
een nieuwe ronde verkenningen te doen: ‘Ik was 
vereerd om dit te mogen doen. Een nieuwe informatie 
kent een hele andere dynamiek. De opwinding direct 
na de verkiezing had plaatsgemaakt voor frustratie en 
wantrouwen. GroenLinks voelde zich zonder verkla-
ring buitengesloten voor de formatie en de chemie 
was weg na de geklapte formatie tussen Gemeente-

belang, PvdA, D66 aan de ene kant en de VVD aan de 
andere kant. De snelheid gelijk na de verkiezingen 
was achteraf gezien “te snel”, keuzes voor  partijen 
onvoldoende onderbouwd en oud zeer niet opge-
ruimd. In zo’n context een prachtige opgave om weer 
vertrouwen te laten groeien en een toekomstgerichte 
coalitievariant te vinden. Ik heb gekozen voor een 
transparant proces met vragen vooraf en een duidelij-
ke rapportage waarin voorkeuren van partijen werden 
benoemd. Het rapport had ook veel aandacht voor 
het belang van vertrouwen en de eerste fase van de 
formatie. Belangrijk om alle vijf partijen (Gemeente-
belang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA) met een fris-
se start te kunnen laten beginnen. Een transparante 
rapportage kan confronterend zijn, maar ik ben erg 
tevreden dat raadsbreed veel waardering bestond 
voor mijn rapport. Het is nu aan de formerende partij-
en om een succes te maken en de stad te gaan bestu-
ren. Ik vond het zelf erg leerzaam om eens in de poli-
tieke keuken van een andere gemeente te kijken.’ 

Oude pijn
Naast luisteren en verbinden krijgt de informateur 
soms ook te maken met littekens uit eerdere samen-
werking met (andere) partijen. Arjen Gerritsen (burge-
meester Almelo) was informateur in Zaanstad. ‘Het is 
boeiend om in de veelkleurigheid van meningen en 
opvattingen, gedeelde inzichten te ontdekken. Daar-
mee leg je als informateur bloot dat er veel minder 
verschillen zijn dan fracties denken dat er zijn. De 
uiteindelijk door mij geadviseerde samenwerking van 
zes fracties werd aanvankelijk zelfs door een breder 
gezelschap dan die zes fracties gedragen. Uiteinde-
lijk trok één van de beoogde samenwerkingspartners 
zich om politieke redenen toch terug. Niet alleen was 
er weerstand tegen de houding van een van de part-
ners in de vorige periode, er was ook onvoldoende 
vertrouwen dat men genoeg van zichzelf zou terug-
zien in een nieuw te vormen college. De dynamiek die 
door dit alles ontstond noopte tot een nieuwe infor-
matieronde met uiteindelijk een andere samenwer-
king, gestoeld op de minimale meerderheid die men 
had willen voorkomen, maar niettemin met het elan 

‘De uitkomst is het product van 
gezamenlijke afwegingen’ 
Rianne Donders (Roermond), formateur Nuenen CA
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Op weg naar een     nieuw college 
om Zaanstad stappen vooruit te laten zetten.’ Ook 
Wouter Jong (burgemeester Houten) had als infoma-
teur in Veenendaal een duidelijke taak om vertrou-
wen te herstellen. ‘De partijen en personen uit de 
politiek en democratisch gezien meest voor de hand 
liggende coalitie, hebben in de vorige raadsperiode 
een paar flinke vertrouwensbreuken meegemaakt. 

Daarom heb ik tijdens de gesprekken eerst getracht 
om de “oude pijn” boven tafel te krijgen en voor de 
formatie geadviseerd dat zowel de beoogde wethou-
ders als de toekomstige fractievoorzitters bij de 
onderhandelingen aan tafel zouden zitten. Daarmee 
wordt al meteen geïnvesteerd in elkaar en in onder-
ling vertrouwen.’

Democratische verhoudingen
Bert Blase (waarnemend burgemeester Heerhugo-
waard) was na de verkiezingen een dag of tien 
verkenner in Vlaardingen en daarna een ruime maand 
formateur in Bergen. ‘In beide gemeenten is/was 
sprake van scherpe verhoudingen in de raad, en in 
beide gevallen ben ik gevraagd vanuit de inschatting 
dat het denken over nieuwe democratische verhou-
dingen en vormen wellicht een bijdrage zou kunnen 
leveren aan het realiseren van een effectievere 
bestuurscultuur. In de gemeente Vlaardingen lijkt dit 
gelukt, hoewel het uiteraard te vroeg dag is om dit 
definitief te concluderen. Het advies dat de ‘oude’ 
politieke opponenten samen het initiatief zouden 
nemen in het streven naar een zo breed mogelijke 
opdracht van de raad richting het nieuwe college, is 
opgevolgd en lijkt niet alleen een bijdrage te leveren 
aan de onderlinge verhoudingen, maar vooral aan het 
betrekken van de bevolking bij de agendering en het 
bepalen van de koers van de stad. In de Noord-

Hollandse gemeente Bergen, waar enkele grote 
projecten de raad, maar ook de samenleving verde-
len, heeft een vergelijkbaar advies niet tot vergelijk-
baar resultaat geleid. De kloof tussen de politieke 
opvattingen bleek niet overbrugbaar, wat heeft geleid 
tot een “smalle coalitie”, die overigens nadrukkelijk 
voor een “democratisch vernieuwende aanpak” 
staat, in de hoop dat een dergelijke aanpak geduren-
de de rit alsnog de bestuurscultuur gunstig kan beïn-
vloeden. Voor mijzelf zijn het twee uitermate boeien-
de “kijkjes in de keuken”: het helpt bij het doorgron-
den van de staat van onze (lokale) democratie, die 
wat mij betreft gebaat is bij verfrissende experimen-
ten, ook gedurende de periode van de formatie!’

Tempo
Het (in)formatie traject is intensief en duurt bij de ene 
gemeente langer dan de andere. Van belang is om 
een goede balans te vinden in het tempo en boeken 
van vooruitgang. Tjapko Poppens (burgemeester Wijk 
bij Duurstede) werd door de VVD gevraagd als infor-
mateur in Stichtse Vecht. ‘Je leert in een korte tijd veel 
nieuwe mensen kennen. Dat is leuk, maar ook inten-
sief. Het voordeel van een burgemeester is dat die 
gewend is om boven de (politieke) partijen te staan 
en tegelijkertijd goed thuis is in de opgaven en eigen-
aardigheden van een gemeente. In Stichtse Vecht 

waren in de “oude” gemeenteraad al heldere afspra-
ken gemaakt op welke wijze de verkennings- en infor-
matiefase zou worden gestart. Nadat ik eerst voorna-
melijk heb geluisterd en geschreven, heb ik de week 
erna als verkenner gesprekken gevoerd met alle tien 
partijen. Hierbij werd ik zeer goed ondersteund door 
de griffier. Het onderbouwde advies om, iedereen 
gehoord hebbend, met vier partijen te proberen tot 
een coalitie te komen kon op brede steun rekenen bij 

 ‘Een goede externe 
oriëntatie die helpt om de 

politieke processen in mijn 
eigen gemeenten beter te 

kunnen “lezen”’ 
Sjoerd Potters (De Bilt), formateur Dronten 

‘De ambitie om ook oppositiepartijen bij 
het opstellen van een raadsakkoord te 

betrekken, blijkt in de praktijk een stuk 
minder makkelijk te realiseren’ 
Bert Wassink (Terschelling), formateur Tynaarlo
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de fractievoorzitters. Alhoewel twee partijen wel 
teleurgesteld waren dat zij niet tot die vier behoorden. 
Vervolgens ben ik erna als informateur gestart met 

een etentje met de delegaties van de vier beoogde 
coalitiepartijen. Dus niet meteen met de inhoud 
beginnen, maar eerst elkaar wat beter leren kennen. 
Het leek mij handig om per partij een kleine, vaste 
onderhandelingsdelegatie te hebben, met in ieder 
geval de kandidaat-wethouder en de beoogd fractie-
voorzitter. Twee partijen voegden ook nog een verte-
genwoordiger van hun bestuur toe. Erg leuk om de 
persoonlijke achtergronden van alle aanwezigen te 
leren kennen en hun motivatie om in de lokale poli-
tiek actief te zijn. Later in de week begonnen we met 
de inhoudelijk besprekingen, hierbij werd ik onder-
steund door twee zeer deskundige bestuursadviseurs. 
We hadden zo’n 2 à 3 sessies per week. In het begin 
werden we bijgepraat in een aantal door de ambtelij-
ke organisatie voorbereide presentaties over actuele 
thema’s. Op een later moment werden op basis van 
aanvullende vragen nog meer specialisten uitgeno-
digd. Vooraf werd een agenda verstuurd, zodat de 

onderhandelende partijen en de  ambtelijke organisa-
tie tijd hadden om hun “huiswerk” te doen. Op 26 
april 2018 werd het coalitieakkoord gepresenteerd en 
het nieuwe college geïnstalleerd.’ 

Spiegel voor eigen gemeente 
Henk Jan Meijer (burgemeester Zwolle) was gevraagd 
om (in) formateur te zijn voor Almelo.  ‘Een mooie 
ervaring en ook mooie spiegel voor de gang van zaken 
in de eigen gemeente. Omdat CDA en VVD in Almelo 
even groot zijn,  heb ik het werk samen met een colle-
ga (oud gedeputeerde Hans Esmeijer) van het CDA 
gedaan. Die samenwerking verliep erg goed. Konden 
elkaar aanvullen, soms even bilateraal met de “eigen” 
opdrachtgever overleggen bij stagnatie. In de porte-
feuilleverdelingsfase leidde dit wel tot veel coördina-

tie. Het was wel intensief, twee avonden en een zater-
dagochtend in de week. Omdat we met zijn tweeën 
waren konden we dit tempo ook in de meivakantie 

‘Tevreden ben ik pas als 
in de  komende college-
periode blijkt dat deze 
 samenwerking mooie 
 dingen voor de samenleving 
van Oldebroek voortbrengt’ 

Bort Koelewijn (Kampen), in- en 
formateur Oldenbroek

‘De mores zijn in dit land dat 
winnaars meer recht zouden hebben 
op coalitiedeelname dan verliezers. 

Constitutioneel gezien echter, is elke 
stem en elke zetel even waardevol’

Pieter Verhoeve (burgemeester Oudewater), in- en formateur Rhenen
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volhouden. Werken aan stabiliteit en onderling 
vertrouwen vond ik belangrijker voor het slagen dan de 
inhoud. Dat kwam door allerlei politieke gebeurtenis-
sen de afgelopen jaren en de tijd die sommige partijen 
nodig hebben om te beseffen dat je geen oppositie 

meer bent. Het helpt als je geen onderdeel bent 
(geweest) van die geschiedenis. Ook op inhoud was 
die afstandelijkheid goed, de formateurs bleven uit de 
casuïstiek. Het advies is overgenomen. Ben tevreden. 
In de beginfase had het tempo hoger gemogen. 
Betrekken niet-collegepartijen had misschien wel 
beter gekund. Blijft lastig tijdens onderhandelingen.’

Couleur Local
Han ter Heegde (burgemeester Gooise Meren) was 
informateur in Uitgeest en formateur in Langedijk. 
‘Het absolute hoogtepunt voor mij was weer even het 
politieke handwerk te mogen doen, uiteraard wel 
vanuit een neutrale positie. Maar het “van de grond 
af” opbouwen van een coalitie, het geven en nemen, 
het bijeen brengen van soms jarenlange politieke 
opponenten is een genot. In die gevallen waarin 
beoogde coalities van te voren niet zo evident zijn, 
kan een informateur nuttig werk doen door vanuit 
een neutrale hoek een coalitievoorstel te doen. Zo 
ook in Uitgeest, waar ik naast een voorkeurscoalitie, 
ook twee alternatieve coalitiemogelijkheden heb 
benoemd, voor het geval de eerste optie niet tot 
wasdom komt. Men vroeg mij aansluitend om ook 
formateur te worden, maar omdat ik al veel kracht-
werk had moeten verrichten om de eerste optie in 
beeld te krijgen, leek me de komst van een geheel 
maagdelijke formateur beter. 
Als formateur in Langedijk (waar ik mijn burgemees-
terscarrière ben gestart) was het iets eenvoudiger: de 
beoogde coalitie is helder; men heeft er zin in, en er 
staan aspirant wethouders in de startblokken. Men 
wilde in één zaterdag het coalitieakkoord in elkaar 
timmeren, hetgeen ook nagenoeg gelukt is. Dit is een 

akkoord op hoofdlijnen, met veel ruimte voor de niet-
coalitiepartijen om te amenderen en mogelijk deels 
te steunen. De sfeer zat er dus goed in. Mijn kennis 
van deze gemeente komt (ook na circa 14 jaar) goed 
van pas bij het formateren van (bezwerings) formules 
indien nodig. Maar de hoofdtaak was gewoon tempo 
en sfeer goed te houden. Mijn ervaring is, mede gelet 
op de formatie in mijn eigen gemeente Gooise 
Meren, dat iedere situatie, gemeente weer anders is 
en een specifieke aanpak behoeft: soms doe je 
plenaire sessies, soms de biechtstoelprocedure. 
Soms ga je eerst in de gemeente input verwerven bij 
burgers en ondernemers voor het coalitieakkoord, 
soms doe je dat pas tijdens de raadsbehandeling. 
Soms moet je juist enige bezinnings- of massagetijd 
inbouwen. Dus: heel sterk kijken naar de couleur 
local. Wat ook belangrijk is, is dat je voldoende tijd 
meeneemt. Zeker wanneer je op afstand zit, en er 
zich “complicaties” voordoen. Gelukkig is het in je 
eigen gemeente veelal een beleidsarme periode, 
zodat je voor dit soort eervolle nevenfuncties iets 
meer ruimte hebt.  Met veel belangstelling zal ik de 
verrichtingen van beide nieuwe colleges gaan volgen. 
En ik heb ze aangeboden om, als het echt een keer 
heel moeilijk wordt of dreigt te klappen, ze nog eens 

terug moeten denken aan het mooie moment van 
ondertekening als een bewijs van trouw en samen-
werking. En ik nog “after-sales-services” wil verrich-
ten door desgevraagd een mediation poging te doen. 
Je blijft je immers een beetje verantwoordelijk voelen 
voor vier jaar nieuw bestuur in deze gemeenten!’<

Anouck Haverhoek/NGB

‘Met name het gestructureerd aanpakken 
van het proces om te komen tot een 

werkbaar akkoord en het bouwen aan 
“de nieuwe coalitie-relaties” vraagt een 

alerte formateursrol’
Pieter Heiliegers (burgemeester Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude en waarnemend burgemeester Uithoorn), 
formateur Voorschoten

‘Ik ben pas echt tevreden als 
de partijen dat zelf zijn en 

als over 4 jaar deze coalitie 
ook stabiel en succesvol is 

gebleken’
Wouter Kolf (Dordrecht), informateur 

Lelystad

Op www.burgemeesters.nl staat een volledig 
overzicht van burgemeesters die (in)formateur 
zijn geweest.
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Hoe ga je om met belangenconflicten in het publieke domein? Hoe zorg je ervoor dat maatschappelijke 
partijen verantwoordelijkheid nemen en samenwerken? Is er hoop voor heikele kwesties zoals de aard-
gasproblematiek? In dit artikel trachten we hier een antwoord op te geven door middel van beleidsbe-
middeling. Samen met Albert Rodenboog, burgemeester van Loppersum, kijken we naar deze nieuwe 
vorm van bemiddeling die wordt toegepast om maatschappelijke kwesties op te lossen.

De burgemeester als     beleidsbemiddelaar
Aik Kramer en Frans Spekreijse

De burgemeester als bemiddelaar
De burgemeester vervult een bijzondere rol in het 
publieke domein. Hij of zij bewaakt de kwaliteit van 
het lokale bestuur en bevordert als voorzitter van de 
raad en het college de interne afstemming en besluit-
vorming. Tegelijk heeft een burgemeester eigen taken 
gericht op openbare orde en veiligheid en moet deze 
in staat zijn crisissituaties te bezweren. Kortom, de 
burgemeester staat tussen college, raad en gemeen-
schap als een soort bestuurlijke bemiddelaar. Het is 
dan ook niet vreemd dat meer dan helft van alle burge-
meesters in Nederland getraind is als mediator. Albert 
Rodenboog heeft deze training als zeer waardevol 
ervaren: ‘Het was een mooie opleiding. Een van de 
eerste dingen die je bijvoorbeeld leert is dat het altijd 
beter is als partijen zelf een oplossing bedenken.’

Tegengestelde belangen bij beleid
De samenleving wordt steeds complexer en de over-
heid heeft steeds minder de regie. Voor de mondige 
burgers van nu is het gezag van de overheid niet 
vanzelfsprekend. Door media en online connectiviteit 
kan weerstand snel groeien, zoals de recente referen-
da hebben laten zien. Desondanks kijken burgers in 
eerste instantie naar de overheid wanneer er een 
maatschappelijk probleem moet worden opgelost. 
Dat roept de vraag op hoe om te gaan met tegenge-
stelde belangen en controverses bij beleidsvorming. 
Hoe voorkom je dat weerstand groeit, bijvoorbeeld in 
de vorm van protesten of juridische procedures? Hoe 
zorg je ervoor dat de betrokken maatschappelijke 
partijen zelf verantwoordelijkheid nemen en gaan 
samenwerken?

Rodenboog geeft als voorbeeld de herstructurering 
van de dorpen in zijn gemeente. ‘Samen met de inwo-
ners, externe deskundigen en de gemeente is de 
herstructurering vormgegeven. Vooraf waren geen 
ideeën uitgewerkt, maar de partijen zijn samen blanco 
begonnen. Het was echt een werkwijze gebaseerd op 
vertrouwen, wederzijds respect, begrip en acceptatie. 
In het begin waren de partijen argwanend, zij konden 
niet geloven dat de gemeente er blanco in stond en 
echt samen wilde werken. Het is een prachtig proces 
geweest met mooie, gedragen oplossingen.’ 

Beleidsbemiddeling
Steeds meer overheden, waaronder ook gemeenten, 
passen bemiddelingstechnieken toe bij controversiële 
beleidskwesties. Bij de belangenafweging leggen zij 
de nadruk niet op de inhoud maar op het proces, de 
manier waarop maatschappelijke partijen worden 
betrokken en zelf verantwoordelijkheid nemen. Dit kan 
onder de noemer van beleidsbemiddeling gebeuren 
of, wanneer het in een vroeg stadium van de beleids-
vorming gebeurt onder de noemer van participatie. 
Het proces van beleidsbemiddeling is altijd maatwerk, 
maar vaak komen de volgende zes stappen terug:

1 Conflictanalyse
2 Een gezamenlijk proces op gang brengen
3 Het conflict met de partijen in kaart brengen
4 Brainstormen over oplossingen
5 Onderhandelen en besluitvorming
6 Afspraken maken

Beleidsbemiddeling verschilt op een aantal cruciale 
punten van een normale mediation. Ten eerste zijn veel 
partijen betrokken en aan het begin van het proces kan 
het beslissingsbevoegde bestuursorgaan kaders stel-
len. Dit om de uitvoerbaarheid van oplossingen te 
garanderen en verwachtingen te managen. Ten tweede 
wordt er veel aandacht besteed aan procesontwerp. 
Juist door flexibel te zijn in het proces ontstaat er ruim-

‘Het proces van beleidsbemiddeling is 
altijd maatwerk’
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te voor creativiteit en het beantwoorden van technische 
vragen. Ten derde speelt een beleidsbemiddeling zich 
niet achter gesloten deuren af en kunnen media het 
proces beïnvloeden. Dat vraagt om een proces met 
zowel beslotenheid als openheid.

Beleidsbemiddeling betrekt alle relevante maatschap-
pelijke spelers en stimuleert dat zij verantwoordelijk-
heid nemen en opnieuw gaan samenwerken. Deze 
bemiddelende rol sluit op lokaal niveau goed aan op 
de unieke positie van de burgemeester. Of deze nu 
zelf als bemiddelaar optreedt of ervoor kiest om als 
“convenor” de partijen samen te brengen en vervol-
gens een onafhankelijke bemiddelaar inschakelt, de 
burgemeester is de aangewezen persoon om op 
lokaal niveau tegengestelde belangen te verzoenen.

Wij hebben Rodenboog de vraag voorgelegd of 
beleidsbemiddeling toegepast had kunnen worden in 
de aardgasproblematiek. ‘Bemiddeling was niet 
mogelijk door de houding van EZ, de NAM en de olie-
maatschappijen. Hun belangen waren groot en het 
was vooral een financiële kwestie. Samenwerken om 
samen tot oplossingen te komen was onhaalbaar. 
Maar toen in 2012 in Huizinge een zware beving was, 
zei de toezichthouder “Dit komt niet meer goed” en 
dat was het moment dat beleidsbemiddeling ingezet 
had kunnen en moeten worden. Alle partijen begre-

pen dat gaswinning uiteindelijk moest stoppen, maar 
door wantrouwen en negatieve ervaringen in het 
proces werd bemiddeling niet toegepast en bleef het 
een gevecht. Een sfeer van begrip, acceptatie van 
belangen, respect en waardering kon en kan niet 
meer ontstaan.’

Conclusie
In het gasconflict in Groningen is veel misgegaan en 
dat blijft knagen, negatieve gevoelens blijven hangen 
en er is geen vertrouwen. ‘Als na de zware beving in 
Huizinge wel beleidsbemiddeling zou zijn toegepast 
waren grote problemen voorkomen, want ná de 
beving van 2012 heeft de overheid zeer veel extra gas 
uit de bodem gehaald, voor meer dan één miljard 
euro per maand en dat heeft geleid tot de zware 
bevingen die we nu kennen. Om in de toekomst zulke 
kansen beter te benutten, hoop ik dat beleidsbemid-
deling in het cursusaanbod van het Genootschap 
wordt opgenomen.’ <

aik Kramer en Frans spekreijse (oud-burgemeester) zijn onafhanke-
lijke beleidsbemiddelaars. Ook geven zij workshops en trainingen 
over dit onderwerp. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het 
secretariaat beleidsbemiddeling via info@beleidsbemiddeling.nl.

Albert Rodenboog en Mark Rutte 

Foto: ANP
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Privacywetgeving
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gege-
vensbescherming (AVG) van toepassing. Ook het Neder-
lands Genootschap houdt zich aan de privacywet. Dit 
betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij 
zorgvuldig met ze omgaan. Lees onze privacy verklaring 
op www.burgemeesters.nl/privacy

Raad zonder raadgevers?
Ambtelijke bijstand en fractieondersteu-
ning na invoering van de Wet dualisering
Afgelopen maand promoveerde burgemeester van Echt-
Susteren Jos Hessels op zijn proefschrift Raad zonder 
raadgevers? waarin de juridische achtergronden van de 
ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning voor de 
gemeenteraad sinds de invoering van het dualisme 
(2002) aan bod komen. Volgens Hessels heeft één op 
de vijf Nederlandse gemeenten de ondersteuning voor 
fracties in de gemeenteraad afgeschaft, terwijl dat 
volgens de Gemeentewet verplicht is. Ook is in ruim de 
helft van de gemeenten niet goed vastgelegd wat de 

bevoegdheden zijn van de gemeentesecretaris. In zijn 
proefschrift komt Hessels met tips om de situatie te 
verbeteren. 
ISBN: 9789013149180 
Verkrijgbaar als boek en ebook
Uitgever: Wolters Kluwer
Prijs: € 61,32

Dat was in Delft op 14 oktober, een bijzondere datum, 
omdat die dag de uitvaart van Eberhard Van der Laan 
was. Hij was de grote voorvechter van de bescherming 
van kinderen. Ook al heb je alle voorzieningen op 
orde, er zijn altijd kinderen die tekort komen en die 
moeten weten waar ze terecht kunnen. Burgemeester 
Van der Laan heeft toen stickers laten maken waarop 
staat dat kinderen bij kindermishandeling de Kinder-
telefoon moeten bellen of contact moeten zoeken met 
de burgemeester’, legt Willemijn Dupuis uit aan Nila-
ya. ‘We zijn een minuut stil geweest en hebben 
gedacht “wat een fijne burgemeester was dat, ook 
voor de kinderen”. Het was een verdrietig moment 
want we waardeerden hem enorm en  hadden veel 
hulp van hem. Toen hebben we de kinderburgemees-
ters gevraagd of we daar niet samen voor konden 
zorgen. Voor alles hebben we nu een checklist.’
Of Nilaya nog een boodschap heeft voor haar colle-
ga’s? Die heeft ze zeker: ‘Laat merken dat je er voor 
de kinderen bent. Daar hebben kinderen wat aan en 
daarom is het belangrijk dat er in elke gemeente een 
kinderburgemeester is. En op 6 oktober zijn alle 

alle informatie over de landelijke dag 
voor kinderburgemeesters en over 
KinderrechtenNu vindt u op 
www.burgemeesters.nl/kinderburgemeesters.

kinderburgemeesters hier in Diemen van harte 
welkom’, zegt Nilaya enthousiast. Dan zit het inter-
view erop. Op mijn vraag of ze nu huiswerk gaat 
maken of buiten gaat spelen, antwoordt ze: ‘Ik hou 
echt niet van buiten spelen, omdat ik ook last heb van 
hooikoorts. Maar ik ga nu naar de Action om een bal 
met orbeez te kopen.’ Bij het weglopen meld ik haar 
nog dat het Nederlands Genootschap van Burgemees-
ters voor alle deelnemers op 6 oktober een cadeautje 
heeft als waardering voor de kinderburgemeesters. 
‘Oh wat leuk, hoeft niet duur te zijn, gaat om het 
gebaar. Misschien iets met die orbeez, ik weet niet 
wat je ermee kan, maar kinderen vinden het leuk’, 
sluit Nilaya het interview af. <

Ruud van Bennekom/NGB
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Dwarsligger van beroep

Ridder van Rappard (1906-1994), de 
spraakmakendste burgemeester van 
Nederland
Waar mr. L.R.J. (voor intimi: Rolly) ridder 
van Rappard was, daar ontstond rumoer. 
Van Rappard, een dwarse, deftige popu-
list, was een autoritaire bestuurder die 
geen blad voor de mond nam. Zijn Gorin-
chemse ambtsperiode was een aaneen-
schakeling van conflicten. De gemeente-
raad was soms zijn vriend, maar meestal 
zijn vijand.
Auteur: Klaas Tammes 
ISBN: 9789460038310 (paperback) 
9789460038709 (ebook)
Aantal pagina’s: 272
Uitgever: Balans
Prijs: € 11,99 (ebook), € 22,50 (paper-
back)

Loco voor de Leeuwen
Loco voor de Leeuwen is een gezamenlij-
ke publicatie van de Wethoudersvereni-
ging en het Nederlands Genootschap van 
Burgemeesters. Deze publicatie is de 
tweede editie en het vervolg op een 
eerdere bundel met interviews uit 2009. 
In de interviews komen diverse crisiserva-
ringen van wethouders aan bod, op het 
moment dat zij de rol van locoburgemees-

ter vervulden. De nadruk in de interviews 
ligt vooral op de persoonlijke ervaringen, 
de bestuurlijke dilemma’s en de mate 
waarin men was voorbereid op het 
moment dat men de leiding kreeg op het 
moment van de crisis.
Alle wethouders en (loco)burgemeesters 
ontvangen een publicatie. 
Op woensdag 4 juli a.s. vindt een Master-
class plaats van 16.00 – 20.00 uur in 
Nieuwegein. Deze masterclass is bedoeld 
voor locoburgemeesters. 
Inschrijven kan via de website  
www.wethoudersvereniging.nl 

NGB Najaarscongres
Op 4 oktober 2018 vindt het traditionele 
Najaarscongres plaats. Dit jaar zijn we te 
gast in Deventer en staat het thema 
Grondrechten centraal. Onder meer zijn er 
bijdragen over het demonstratierecht en 
persvrijheid. Agenda’s stromen snel vol, 
maar reserveer donderdag 4 oktober 
alvast de gehele dag voor het najaarscon-
gres.  

Wouter Jong
Frank Speel

LOCO VOOR  
DE LEEUWEN
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Acht burgemeesters 
en wethouders die 
aan de slag gingen 
in ‘gedoe-gemeenten’

g e b e l d  b i j  b e s t u u r l i j k e  b o n j e

Gebeld bij bestuurlijke bonje bevat portretten van acht 

mensen die burgemeester of wethouder werden in een 

gemeente waar een fikse bestuurlijke crisis had plaats-

gevonden. 

Waarom ga je zo’n uitdaging aan? Hoe pak je dat aan en wat 

moet je daarvoor meebrengen? 

Acht mensen vertellen openhartig over hun motivatie, 

voorbereiding, aanpak en ervaringen. Ieder van hen 

bewandelde een eigen weg, passend bij zijn persoon-

lijkheid én bij de gemeente. Van hun verhalen valt veel 

te leren. 

Hecht niet aan het pluche en combineer gezag met 

bescheidenheid. Begin open en onbevangen, maar 

doorzie snel de politieke spelletjes, anders heeft je stoel 

al gauw geen poten meer. Gebruik ook de inwoners die 

de situatie vaak helemaal zat zijn. Dat zijn enkele van de 

vele lessen uit de persoonlijke portretten. 

Gebeld bij bestuurlijke bonje laat van binnenuit zien hoe 

het lokaal bestuur werkt en welke rol de persoonlijke 

factor daarin vervult. Dat is uiteraard nuttig voor 

bestuurders die te maken hebben met een bestuurlijke 

crisis. Het is echter een boek voor iedereen die – net als 

de auteurs – meer wil weten van de mensen die het 

lokaal bestuur maken. 

Vincent van Stipdonk en Hester Tjalma hebben vanuit 

allerlei rollen het lokaal bestuur bestudeerd en eraan 

deelgenomen. 

Omslag Bestuurlijke bonje.indd   1

Gebeld bij bestuurlijke bonje bevat portretten van acht mensen die 
burgemeester of wethouder werden in een gemeente waar een fikse 
bestuurlijke crisis had plaatsgevonden. 

In dit boek delen de auteurs lessen die gebaseerd zijn op persoonlijke ervaring.  

Gebeld bij bestuurlijke bonje laat van binnenuit zien hoe het lokaal bestuur werkt en welke 

rol de persoonlijke factor daarin vervult. 

ISBN: 978 9012 40 22 48  |  Vincent van Stipdonk en Hester Tjalma.
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