
burgemeestersbladburgemeestersblad
51

nederlands genootschap van burgemeesters • jaargang 14, februari 2009

• Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer

• Sterke colleges

• Gouda na het busincident



burgemeestersblad    51  20092

Extreem gedrag. Het openbaart zich, ook in Neder-

land. Andries Hoogerwerf, oud-hoogleraar Bestuurs-

kunde van de Universiteit Twente, schreef er een boek 

over. In De donkere onderstroom gaat hij in op de 

achtergronden ervan en zoekt richtingen die politici 

en bestuurders kunnen inslaan om extreem gedrag te 

voorkómen en te beheersen. Het boek is, door de fi-

nanciële crisis en de politieke discussies over pro-

bleemwijken, ongetwijfeld nog actueler dan de auteur 

zich bij het schrijven had kunnen voorstellen.

Onder extreem gedrag verstaat Hoogerwerf het tegen-

deel van gematigd gedrag. Het is vaak een poging om 

de afstand tussen wenselijkheid en werkelijkheid snel 

en radicaal te overbruggen. Verschijningsvormen van 

extreem gedrag zijn vormen van onverdraagzaamheid, 

geweld, ongeremd kapitalisme, discriminatie, bepaal-

de vormen van exorbitant politiek gedrag en ook terro-

risme.

Hoogerwerf plaatst enkele ontnuchterende relativerin-

gen bij de problematiek zoals die door de ‘extreme ge-

dragers’ en/of door de tegenstanders daarvan onder 

woorden wordt gebracht. Zo stelt hij vast dat in de ze-

ventiende eeuw de bevolking in de grote steden bin-

nen het huidige Nederlandse grondgebied voor tiental-

len procenten, soms zelfs voor meer dan de helft, be-

stond uit immigranten. We moeten niet doen alsof de 

multiculturele samenleving uitsluitend van onze tijd is. 

Ook constateert hij dat de verdraagzaamheid in de 

loop der eeuwen, alle hedendaagse discussie ten spijt, 

is toegenomen. Het overgrote gedeelte van de mensen 

in ons land is gematigd en redelijk. In de beeldvorming 

krijgt geweld, door de voortdurende uitvergroting en 

herhaling, bovenmatig aandacht. In dit licht is Hooger-

werf optimistisch. 

Nihilisme
Een van zijn centrale thema’s in zijn verhandeling is het 

verschijnsel van het nihilisme. Door allerlei culturele en 

structurele ontwikkelingen is er een nihilistische mens 

ontstaan met afwezigheid van hogere waarden, hedonis-

tisch gedrag, oppervlakkigheid, het gevoel er niet bij te 

horen, gebrek aan verdraagzaamheid en weinig vertrou-

wen in anderen en in de overheid. Er is sprake van een 

groeiende sociale ontbinding die de mens terugwerpt in 

primitieve sferen van individualisme. In dit verband gaat 

Hoogerwerf ook uitgebreid in op bepaalde uitwassen 

van het moderne kapitalisme.

Aanknopingspunten voor verstandig overheidsbeleid 

vindt Hoogerwerf onder meer in datgene dat de Neder-

lander in de loop der eeuwen heeft gekenmerkt: ver-

draagzaamheid. Zonder het zo te noemen raakt hij daar-

mee onmiskenbaar de door velen gezochte nationale 

identiteit. Hij bespreekt mogelijkheden tot de herwaar-

dering van zingeving en put daarbij inspiratie uit onder 

meer drie grote religies en het humanisme, die alle pleit-

voerders zijn voor verdraagzaamheid en naastenliefde. 

Maar naast een zogeheten zachte behandeling van ex-

treem gedrag, noemt hij ook de harde aanpak.

Vanuit zijn relativerende vertrekpunten ziet Hoogerwerf 

alom kansrijke aanknopingspunten voor een meer suc-

cesvolle aanpak van extreem gedrag door de overheid. 

De verhandeling leidt niet tot een soort checklist of ge-

reedschapskist voor de hedendaagse bestuurder, maar 

verschaft een zeer verhelderend inzicht in achtergron-

den, tendensen, oorzaken en gevolgen binnen het pro-

bleemveld van het extreem gedrag in onze samenleving. 

Dit inzicht is absoluut nodig om te komen tot een suc-

cesvol beleid, waarvoor het boek vele aanzetten en in-

spiratie biedt. <
Hans Gilissen,

burgemeester van Laarbeek

Andries Hoogerwerf, De donkere onderstroom, Extreem gedrag in 

politiek en samenleving, uitgeverij Damon, Budel, 2008, ISBN 978 

90 5573 905 9. Prijs: € 19,90.

Optimisme, nihilisme en extreem gedrag

boekbespreking



Wie afstand schept ... 

Wie afstand schept moet bruggen slaan. Op basis van een 

toezegging aan de Tweede Kamer hebben onze oud-colle-

ga’s Bijleveld en Ter Horst de staat opgemaakt van de duali-

sering. Nu op de stoel als bewindslieden ademt het in ieder 

geval de geur uit van het hart op de goede plaats. Het kan 

ook niet worden ontkend dat beide bewindslieden een 

goede leerschool hebben gehad. De brief aan de Kamer 

biedt een ‘samenhangend en actueel beeld van het gestarte 

proces van dualisering’ (2002). 

Zelf ben ik exact sinds die tijd burgemeester en heb dus 

nooit een rolverwisseling gehad. Ook ken ik niet de gedach-

te dat het allemaal veel slechter geworden is door de duali-

sering. Iets wat ik nog wel even hoorde bij de Burgemees-

terslezing van het vorige jaar. Dualisering is toch eigenlijk 

geen item meer? Zo begon ik ook aan de brief van onze 

oud-collega’s. En al op de tweede pagina constateert de 

staatssecretaris dat een relativering past: ‘Met het verstrij-

ken van de tijd blijkt het steeds lastiger om oorzakelijke 

verbanden te leggen tussen enerzijds bepaalde concrete 

verschijnselen (bij voorbeeld vallende wethouders) en an-

derzijds de diverse structuurwijzigingen.’ Het zou met ande-

re woorden ook wel aan het huidige tijdsgewricht kunnen 

liggen. En dat was weer een aanleiding om over te gaan tot 

dualisering bij gemeenten en provincies. 

De leer van de Cybernetica gaat over de wetenschap om uit 

te komen op punt B door middel van constante terugkoppe-

ling en bijsturing (Cybernetes is Grieks voor stuurman). Bij-

sturing om met een ogenschijnlijke omweg precies uit te 

komen op punt B. Eerst zijn er grote veranderingen, maar 

hoe dichter het beoogde punt benaderd wordt, des te klei-

ner zijn de correcties. Dit terugkoppelmechanisme gebruikt 

de staatssecretaris in haar brief aan de Kamer als het gaat 

om de dualisering. 

De belangrijkste (relatief kleine) bijsturingselementen zijn:

• De wettelijke verankering van het presidium met de bur-

gemeester als voorzitter. Met name de burgemeester 

moet hier constant bruggen slaan tussen college en raad.

• Een versterking van de rol van de burgemeester, als voor-

zitter van zowel raad als college, bij de collegevorming. 

Ook weer om de schakel tussen college en raad waar te 

kunnen maken.

• Het vervallen van de verplichting van het uitbrengen van 

het burgerjaarverslag. Vooral omdat burgemeesters de 

verplichting niet nodig lijken te hebben en vele manieren 

hebben gevonden om verslag te doen. Verplichting over-

bodig.

Naast nog een aantal voorstellen kan dit beschouwd wor-

den als de laatste correctie en zijn we aanbeland op het 

punt dat we wilden bereiken. Laten we afspreken dat we 

het niet meer over de dualisering hebben, maar gewoon 

over het constant verbeteren van het openbaar bestuur.

Sander Schelberg,

lid van de redactiecommissie
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‘De gemeente Alkemade (opgeheven per 1 

januari 2009) had maar één of twee klach-

ten per jaar. Ze hadden daar een centraal 

nummer waar burgers naartoe konden bellen als ze er-

gens mee zaten. En achter de telefoon zaten betrokken 

ambtenaren die ervoor zorgden dat de dingen ook echt 

snel werden opgepakt. Als je dat goed doet, bleek 

daar, dan los je bijna alles op.’

Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer haalt 

graag de goede voorbeelden naar voren van de com-

municatie tussen overheid en burger. Schoppen tegen 

gemeenten en ministeries is niet zijn ‘cup of tea’. Dat 

overheden vaak hardleers zijn als het gaat om hoe zij 

met burgers omgaan, wil hij nog wel voorzichtig be-

amen, maar hij benadrukt liever de kansen die er lig-

gen. ‘De prikkel op gemeentelijk niveau om een goede 

verstandhouding met burgers op te bouwen is groot. 

Wethouders, burgemeesters worden daar vaak op aan-

gesproken. Niet alle gemeenten pakken die kansen 

even goed op, maar ik zie genoeg goede voorbeelden. 

Zo heeft Opstelten de openbare orde en veiligheid in 

Rotterdam duidelijk op de agenda gezet, waardoor de 

burger zich weer serieus genomen voelde. En Aleid 

Wolfsen in Utrecht, die zich als kamerlid altijd al sterk 

interesseerde voor de relatie overheid-burger, neemt 

ook allerlei initiatieven om de relatie met de burger te 

versterken.’ 

Ook vertelt hij geregeld bij burgemeesters te merken 

dat ze echt trots zijn als de communicatie met burgers 

verbeterd is, bijvoorbeeld omdat de brieven van bur-

gers tijdig en adequaat beantwoord worden. Wat hij 

erg goed zou vinden, is als burgemeesters elke dag of 

elke week één brief van een burger zelf zouden lezen 

en die burger aan het eind van de dag persoonlijk zou-

den bellen. ‘Ik weet van een minister die dat deed. 

Zo’n telefoontje wordt erg op prijs gesteld. Natuurlijk 

moet je er een beetje gevoel voor hebben om zo’n ge-

sprek goed te voeren, maar het kan wonderen doen.’

Dejuridisering

Hij zou het sowieso toejuichen als overheden burgers 

die een klacht of probleem hebben vaak gewoon zou-

den bellen. ‘De kern van het probleem tussen overheid 

en burger is dat de burger – en dat geldt ook voor on-

dernemers – gewoon een mens is en blijft. Ambtena-

ren en bestuurders zijn ook mensen, maar uiteindelijk 

worden die onderdeel van een systeem en functione-

ren zij ook als een systeem. Nu is één ding zeker: 

mens en systeem, dat werkt niet lekker samen. Een 

mooi voorbeeld daarvan is mens en computer. Zestig 

procent van de mensen die geregeld achter een com-

puter zitten, praat daarmee, ook al weten ze dat hun 

Apple of pc niet luistert.

Een mens heeft nu eenmaal behoefte aan menselijk 

contact.’ Dat botst nogal met de neiging van bestuurlij-

ke organisaties om van binnen naar buiten te kijken in 

plaats van andersom. ‘Zodra een gemeente ervoor 

kiest om het perspectief van de burger voorop te stel-

len, veranderen de dingen ten goede.’ Belangrijk daar-

bij, zegt hij, is de dejuridisering. ‘Sinds begin jaren ne-

gentig hebben we de Algemene wet bestuursrecht. Dat 

is een heel krachtig middel om het openbaar bestuur 

te ordenen en de verhouding tussen overheid en bur-

ger in goede banen te leiden. Het nadeel van die wet is 

dat als je die al te formeel toepast er vooral dossiers 

worden aangelegd en burgers dossiernummers wor-

den. En als dat gebeurt, gaat het zeker niet goed. Ook 

vanuit dit perspectief propageer ik een meer informele 

aanpak van brieven, klachten en bezwaren. Het helpt 

echt om even op te bellen, direct contact te hebben.’

Hoofdpijndossiers

Een mooi voorbeeld vindt hij de burgemeesters die 

hem vertellen over conflicten tussen gemeenten en 

burgers die maar niet opgelost worden. Hoofdpijndos-

siers. ‘Via de reguliere procedures kunnen zaken soms 

jaren duren, vast komen te zitten. Daar is niemand bij 

‘Even bellen met een burger  doet vaak wonderen’
Overheden en zeker ook burgemeesters hebben de kansen voor het oprapen om de relatie burgers-over-

heid positief te beïnvloeden, vindt Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer. ‘Bel als burgemeester 

eens een burger die een brief heeft gestuurd op of ga langs.’ 

Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer over de relatie burger-bestuur
 

‘Nu is één ding zeker: mens en systeem, 

dat werkt niet lekker samen.’

Alex Brenninkmeijer, Nationale Ombudsman.
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gebaat. Niet zelden wordt zo’n hoofdpijndossier opge-

lost als de burgemeester in zijn auto stapt en met die 

burger gaat praten. Een burgemeester heeft een be-

paalde statuur in de gemeenschap. En dat geeft hem 

de mogelijkheid om met een burger aan tafel te gaan 

zitten of om een wethouder of een ambtenaar te stimu-

leren dat te doen. Als het tot zo’n gesprek komt, ge-

beurt er vaak iets. Het persoonlijke gesprek is een 

krachtig middel dat zeker vaker kan worden toege-

past.’

Positief, zegt hij, is dat steeds meer burgemeesters een 

mediationopleiding hebben gevolgd en vaker als medi-

ator optreden, ook bij buurgemeenten. Brenninkmeijer, 

zelf hoofdredacteur van het Handboek Mediation en 

eindredacteur van het Tijdschrift voor Conflicthantering, 

vindt de rol van bemiddelaar voor burgemeesters een 

belangrijk onderdeel van het ambt. ‘Ook al zijn er te-

gengestelde belangen, het blijkt dat een neutrale derde 

de belangentegenstellingen vaak op een goede manier 

kan oplossen.’

Behoorlijkheidsnormen

Om de communicatie tussen mens en computer zo 

goed mogelijk te laten verlopen, kennen we een inter-

face in de vorm van een muis, een toetsenbord, een 

‘Even bellen met een burger  doet vaak wonderen’
Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer over de relatie burger-bestuur
 

Alex Brenninkmeijer, Nationale Ombudsman.
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beeldscherm en icoontjes’, filosofeert Brenninkmeijer 

verder. ‘Maar wat is nou een goede interface tussen de 

overheid en de burger?’ Hij onderscheidt drie dingen. 

‘Ten eerste persoonlijk contact: als burgemeester, wet-

houder of ambtenaar moet je niet schromen direct in 

de auto te stappen als er ergens iets aan de hand is. 

Twee is participatie: burgers hebben er een hekel aan 

als dingen alleen maar opgelegd worden. Burgers wil-

len betrokken worden bij wat hen aangaat. En het 

derde aspect dat ik van groot belang acht voor de rela-

tie overheid-burger is behoorlijkheid. In 25 jaar heeft 

de Nationale Ombudsman een aantal behoorlijkheids-

normen ontwikkeld die ertoe bijdragen dat burgers se-

rieus genomen worden. Bijvoorbeeld zorgvuldig om-

gaan met informatie, mensen zorgvuldig informeren en 

gelijke gevallen gelijk behandelen. Als u mij vraagt hoe 

burgemeesters kunnen bijdragen aan het verbeteren 

van de relatie burger-gemeente, dan zit .’m dat in deze 

drie aspecten.’

Heldere taal

Met groot enthousiasme stimuleert hij dat het gebruik 

van heldere taal door overheden als behoorlijkheidsbe-

ginsel wordt gehanteerd. ‘Als een overheid een ondui-

delijke brief heeft gestuurd, moet ze eigenlijk haar ex-

cuses aanbieden.’ Op zijn bureau zwerft een boekje 

dat net is verschenen: Hopende u hiermede van dienst 

te zijn. ‘Schrijftips voor ambtenaren. Daar ligt nog een 

ander boekje – Zullen we zwaluwstaarten? – over amb-

tenarentaal. Ik vind dat een burgemeester het gebruik 

van heldere taal moet stimuleren. Niet alleen omdat 

burgers daardoor de service krijgen dat ze begrijpen 

waar het om gaat, maar het draagt ook bij aan het cre-

eren van betrokkenheid in plaats van afstand. Heel be-

langrijk. Zeker in een tijd waarin de verhoudingen tus-

sen overheid en burger verharden.’

Een voorbeeld van een verruwing van de relatie tussen 

overheid en burger vindt hij het zogeheten weekendar-

rangement dat sommige gemeenten hanteren voor 

mensen die tijdens het weekend opgepakt worden 

voor geweldpleging. Het idee achter het weekendar-

rangement is dat mensen die bijvoorbeeld op vrijdag-

avond worden opgepakt voor uitgaansgeweld tot 

maandag worden vastgehouden. Hierover schreef de 

Nationale Ombudsman een brief aan de procureurs-ge-

neraal. In die brief citeert hij een woordvoerder van 

een gemeente die zegt dat het onderzoek zo wordt in-

gericht dat het tot maandagochtend duurt. Brennink-

meijer: ‘ Het is heel legitiem dat een overheid effectief 

probeert op te treden tegen weekendgeweld. Maar in 

dit geval betekent het dat een onderzoek nodeloos 

wordt verlengd. Dat vind ik net over de grens heen. 

Een overheid mag kwaad niet met kwaad bestrijden. 

Als iemand op vrijdag wordt opgepakt en op zaterdag 

kan het onderzoek afgerond zijn, dan mag je hem niet 

vasthouden. Als je dat wel doet, ben je als gemeente 

en openbaar ministerie aan het rechteren. En dat is 

iets anders dan het goede voorbeeld geven om de ver-

ruwing in de samenleving tegen te gaan.’ <

Peter van Noppen

‘Ik vind dat een burgemeester het gebruik 

van heldere taal moet stimuleren.’
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Het kan niemand zijn ontgaan: er is een nieuwe 

president van de Verenigde Staten van Amerika 

en zijn naam is Barack Hussein Obama. Zoon van 

een blanke moeder uit de USA en een zwarte 

vader uit Kenia. Opgevoed in Indonesië en 

Hawaï. Wij zouden zeggen hij is allochtoon, mul-

ticultureel. Zijn verkiezing heeft een golf van  

enthousiasme teweeggebracht, niet alleen in de 

Verenigde Staten maar ook ver daarbuiten.

Cynici (en daar hebben we in ons land nooit ge-

brek aan) betitelden dit enthousiasme als Oba-

mania en gaven daarmee aan er niets van te be-

grijpen.

Wie goed luistert naar de toespraken van Obama 

merkt dat hij steeds weer hamert op vertrouwen, 

hoop, geloof en respect. Dat zijn precies de be-

grippen die in ons ambt als burgemeester ook 

heel erg centraal staan. Een burgemeester moet 

iedere dag bouwen aan vertrouwen, vertrouwen 

van de inwoners in het lokaal bestuur, vertrou-

wen binnen het college en binnen de gemeente-

raad en tussen college en raad. Een burgemees-

ter is degene die soms als laatste hoop van een 

inwoner, bureaucratische uitwassen (‘regels zijn 

regels’) kan bestrijden. Geloof in een betere toe-

komst, in een rechtvaardige overheid, dient bij 

uitstek door burgemeesters te worden uitgedra-

gen. En ten slotte: respect voor alle verschillen-

de groepen in de samenleving is een opdracht 

die rechtstreeks voortvloeit uit artikel 1 van onze 

Grondwet.

De kernbegrippen die Obama gebruikt zijn kern-

begrippen die in feite gelden voor alle gezags-

dragers waar ook ter wereld. Je zou dus kunnen 

zeggen dat er niets nieuws onder de zon is, 

ouwe koek, Obamania dus. Dat is precies het cy-

nisme waar we naar mijn mening eens vanaf 

zouden moeten. Het feit dat iemand die deze 

kernbegrippen zo centraal stelt, die niet 

schroomt voor zijn eigen levensovertuiging uit te 

komen, die ook harde uitspraken niet schuwt in 

de barre tijd van economische crisis zoveel en-

thousiasme teweeg weet te brengen moet ons 

aan het denken zetten. Klaarblijkelijk geven vele 

gezagsdragers niet de indruk dat zij vertrouwen, 

hoop, geloof en respect in hun werk en persoon-

lijk leven centraal stellen. Dat moet ons allemaal 

te denken geven.

Ik mag hopen dat Obama het volhoudt zichzelf 

te blijven. Met het behoud van zijn blackberry 

heeft hij in elk geval bewezen dat hij zich niet 

helemaal laat inkapselen door het Amerikaanse 

Den Haag dat Washington heet.

Overigens: opvallend dat bij een tussentijdse va-

cature in de Senaat de Gouverneur een opvolger 

benoemt. Daar kan een Nederlandse Commissa-

ris van de Koningin alleen maar van dromen…

Ronald Bandell, voorzitter NGB 

Obamania
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‘W ij wilden eens op zoek gaan naar iets 

positiefs. We gingen daarom op zoek 

naar wat een college tot een sterk colle-

ge maakt. We hebben daarvoor veel literatuuronder-

zoek gedaan, maar een belangrijke bron was ook de 

inbreng van zeventig (oud)bestuurders, topambtena-

ren en adviseurs’, zegt Milo Schoenmaker over hun 

boek Sterke colleges – De kracht van colleges van bur-

gemeester en wethouders in 37 adviezen. 

Welke conclusies in het boek springen voor u 
eruit?
‘Voor mij is de belangrijkste conclusie dat er wel dege-

lijk te sturen is op en te werken is aan de kracht van 

een college. Natuurlijk is het zo dat je als burgemeester 

maar moet afwachten, in algemene zin, welk college er 

na de verkiezingen aantreedt en of dat vervolgens sterk 

gaat optreden of niet. Maar dat hoeft geen lijdzaam 

wachten en daarna voorzichtig proberen te zijn. Op vele 

momenten en op vele manieren is de kracht van een 

college te beïnvloeden. De kern daarvan is: formeer 

niet een groot college, beperk het aantal coalitiepartij-

en, bestuur collegiaal en gun elkaar de ruimte, probeer 

als burgemeester te verbinden, investeer in goede be-

trekkingen met de raad waarbij dualisering niet als een 

afschrikwekkende boeman geldt en smeedt coalities 

met andere organisaties. Het hebben van een strategi-

sche visie speelt daarbij een belangrijke rol. Strategisch 

beleid verwijst naar het beschikken over een hoofddoel 

voor de toekomstige ontwikkeling, de gewenste rich-

ting, de visie op de toekomst dus, plus ambitie. Met 

het formuleren van een langetermijnvisie hebben veel 

gemeentebesturen moeite, constateren veel beoorde-

laars in het hele land. Of een visie ontbreekt helemaal. 

Dat staat ook vaak in bijvoorbeeld bestuurskrachtme-

tingen en we kwamen het hier ook tegen. Een college 

zonder visie is nooit een sterk college.’

Was er een onverwachte bevinding voor u? 
‘Ja, dat betreft het debatteren. Er wordt wel gezegd dat 

colleges moeten overtuigen. De collegeleden moeten 

goed het debat kunnen aangaan en de plannen verdedi-

gen. Zo nodig wendbaarheid tonen. Maar wat is de 

praktijk? Na een commissievergadering verandert in 

veel gemeenten geen enkele fractie nog van mening. 

Men wisselt uit, maar leert niet van elkaar. Een wijze 

wethouder of burgemeester telt in de commissieverga-

dering dus al de neuzen om te zien of zich een raads-

meerderheid aftekent. Je weet dan of je nog in de benen 

moet komen om de steun te vergroten. Maar er speelt 

nog iets anders. Dat proces van overtuigen, dat is een 

‘geremd iets’. Fracties overtuigen elkaar niet. Die draai-

en hun eigen verhaaltjes af in commissies en raden. Dus 

de raad als debat-arena is toch vaak een mythe, iets 

wat we veronderstellen, maar het niet is. De raad is in 

feite vooral een arena waarin fracties ieder voor zich 

hun verhaal doen en dan is het een kwestie van optel-

len om te zien wat een meerderheid heeft. Dus dat de-

batteren en van elkaar leren valt tegen. Slechts af en 

toe wordt het in debatten spannend, met name als een 

fractie nog niet haar definitieve standpunt heeft be-

paald en ‘op de wip zit’. Dan moeten wethouders echt 

aan de bak en dan kan een debat door overtuigings-

kracht of gebrek daaraan wel eens kantelen.’

Kan een burgemeester een college echt 
versterken? 
‘Een burgemeester kan een college inderdaad echt 

versterken, door vooral gebruik te maken van zijn of 

haar unieke positie: voorzitter van college én gemeen-

teraad. De rol van verbinder is dus wat mij betreft al 

enigszins aan het ambt verbonden en is, zo blijkt ook 

uit ander onderzoek, belangrijk voor burgemeesters. 

Tegelijkertijd ben ik het niet eens met de stelling dat 

een goede of slechte burgemeester een college kan 

maken of breken. Het gaat uiteindelijk om de balans in 

het college; een team van stuk voor stuk capabele, 

Sterke colleges
Milo Schoenmaker, burgemeester van Bussum, en professor Arno Korsten constateerden dat er over 

de kracht van colleges van B&W geen boek bestond. Er waren wel boeken over burgemeesters, wet-

houders, gemeenteraden, verkiezingen maar nauwelijks over colleges. Het Burgemeestersblad legde 

Schoenmaker een aantal vragen voor.

‘Op vele momenten en op vele manieren is 

de kracht van een college te beïnvloeden.’
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slimme en inhoudelijke wethouders vraagt weer een 

andere aanpak dan het tegenovergestelde. Maar dat 

voelen burgemeesters vaak zelf als eerste en scherp 

aan. Problemen ontstaan vaak als ze dat niet doen.’

Hoe vindt een burgemeester tijd en rust voor 
een dergelijke studie?
‘Het is een kwestie van prioriteiten stellen en bezig zijn 

met de dingen die je leuk vindt. Dit boek past in mijn 

bredere promotietraject, waarbij Arno Korsten als mijn 

promotor optreedt. Dat onderzoek gaat over bestuurlij-

ke conflicten en crises in Nederlandse gemeenten. Ik 

onderzoek voor de periode 1998-2008 hoeveel wethou-

ders, burgemeesters of hele colleges er gedwongen 

moesten vertrekken per gemeente in heel Nederland en 

probeer daar verklaringen voor te vinden en lessen uit 

te trekken. Het vordert al heel aardig, maar zal me nog 

wel even bezig houden. Overigens dank ik ook vanaf 

deze plaats alle collega’s die mij al van informatie uit 

hun gemeente en van adviezen hebben voorzien.’

Hoe waren reacties vanuit het Bussums 
gemeentebestuur? En van collega’s?
‘De reacties waren positief, waarbij ik overigens ook 

heb gehoord dat 37 aanbevelingen wel heel veel is. 

Nou ja, we waren geïnspireerd bezig. In Bussum vindt 

men het sowieso leuk dat ik met dit thema bezig ben, 

het zorgt er onder meer voor dat ik bovenop alle nieu-

we wetenschappelijke inzichten zit en veel gesprekken 

kan voeren met collega’s. Daar heb ik in mijn werk ook 

weer profijt van. We zijn ons werk overigens niet gelijk 

anders gaan doen, maar hebben wel bewust stil ge-

staan bij het feit dat sommige zaken inderdaad van 

wezenlijk belang zijn. Communiceren, investeren in de 

relaties met anderen, blijven argumenteren. Het lijken 

bijna universele waarheden, maar als het mis gaat, 

spelen juist dit soort zaken een belangrijke rol.’ <

Sterke colleges – De kracht van colleges van burgemeester en 

wethouders in 37 adviezen, Arno Korsten en Milo Schoenmaker, 

2008, Overheidsmanagement (Reed Business), Den Haag,  

ISBN 978 90 352 4263 0

Sterke colleges

‘Een college zonder visie is nooit een 

sterk college.’

Milo Schoenmaker, burgemeester van Bussum, één van de auteurs van Sterke colleges.
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Dan is het tijdschrift Klachtrecht een 
echte aanrader! Klachtrecht is het enige 
vakblad voor o.a. klachtencoördinatoren 
en ombudsmannen in de publieke sector. 
Hebt u behoefte om uw deskundigheid te 
vergroten? Via Klachtrecht treft u collega’s 
uit diverse sectoren. 

Klachtrecht
• Brengt u in contact met uw vakgenoten
• Geeft u de mogelijkheid om kennis en 

ervaring uit te wisselen
• Brengt eenheid in de praktijk van het 

klachtrecht

Meer weten? 
Ga naar www.sdu.nl/overheidjuridisch en 
vraag een gratis proefnummer aan!

“Neemt ú klachten serieus?”
Alex Brenninkmeijer, Nationale ombudsman

De toekomst van het ambt
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is 

afgelopen jaar gestart met een verkenning naar De 

toekomst van het ambt. Met wetenschappelijke be-

geleiding van een onderzoeksteam van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Tilburg 

is een studiegroep van zo’n 20 burgemeesters actief 

geweest. De studiegroep heeft maatschappelijke en 

bestuurlijke ontwikkelingen onder de loep genomen 

en gekeken naar de invloed ervan op de positie en 

rollen van de burgemeester. Dat gebeurde onder an-

dere met inleidingen van prof. Anton Zijderveld en 

prof. Frank Hendriks. Het onderzoeksteam heeft op 

basis van de bijeenkomsten van de studiegroep, lite-

ratuuronderzoek en een aantal interviews een drietal 

toekomstscenario’s voor de ontwikkeling van de bur-

gemeestersfunctie opgesteld. Die scenario’s worden 

in de Lochemconferenties besproken. 

Dit voorjaar zal het Genootschap de resultaten van 

de verkenning publiceren. De publicatie zal de bevin-

dingen van het onderzoeksteam en een verslag van 

de verkenning door de studiegroep bevatten. Daar-

naast is er in de publicatie plaats voor de andere ac-

tiviteiten die het NGB in het kader van De toekomst 

van het ambt heeft gehad: de interviews in het Bur-

gemeestersblad en de discussies die in De actuele 

tafel hebben plaatsgevonden.

Ruud van Bennekom

Wilt u de voortgang in de studie naar De toekomst van het ambt 

alvast inzien? Kijk dan op www.burgemeesters.nl/toekomst-

ambt.
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In maart 2010 zullen er weer gemeenteraadsverkiezin-

gen zijn. Voor u als burgemeester wordt het een span-

nende tijd. U neemt uw rol in het voorbereidende proces 

en als voorzitter van het hoofd- en centraal stembureau 

immers altijd bijzonder serieus. En nu doet zich de bij-

zondere situatie voor dat het stemmen met potlood 

wordt heringevoerd. Tot zover de aanloop naar de ver-

kiezingen. Daarna wordt het pas echt spannend: welke 

partijen gaan het nieuwe college vormen?

Afgelopen december hebben de bewindslieden van BZK 

de Staat van de dualisering uitgebracht. Een van de 

voornemens in dat verband is het versterken van de rol 

van de burgemeester bij de formatie van een nieuw col-

lege. Onder de huidige regeling in de Gemeentewet 

wordt de burgemeester slechts geïnformeerd over de 

uitkomsten van de collegeonderhandelingen en wordt 

hij in de gelegenheid gesteld daarover zijn oordeel te 

geven. Dat is te weinig. Als burgemeester vertegenwoor-

digt u – zeker bij verkiezingen – de continuïteit van het 

gemeentebestuur. U bent de schakel tussen raad en col-

lege. De politieke partijen in de raad sluiten een ak-

koord, dat door het college waarvan u de voorzitter bent 

zal moeten worden uitgevoerd. U wordt straks gecon-

fronteerd met wethouders met wie u de klus zult moeten 

klaren. Dan is het ook fijn als u in een vroeg stadium 

kunt meedenken over de bestuurlijke opgaven in de ko-

mende collegeperiode en uw opvatting kunt geven over 

kandidaat-wethouders.

Behoedzaam opereren
Het zou te ver voeren om de burgemeester tevens 

(in)formateur te laten zijn. Dat zou meer iets zijn voor 

een rechtstreeks gekozen burgemeester. Die heeft im-

mers een eigen programma en daarbij hoort ook het kie-

zen van wethouders. Maar het kan natuurlijk wel, mits 

de onderhandelende partijen dat willen. Uw benoeming 

door de Kroon verschaft u immers een onafhankelijke en 

onpartijdige positie. Bij het formuleren van een voorstel 

tot wijziging van de Gemeentewet willen we daar dan 

ook geen blokkades voor opwerpen. U zult echter wel 

behoedzaam moeten opereren. U bent immers geen po-

litieke ambtsdrager in dezelfde zin als de wethouders en 

de fractievoorzitters uit de raad dat zijn. Mislukt een for-

matiepoging en moet u uiteindelijk met een ander colle-

ge verder, dan moet u nog steeds boven de partijen kun-

nen blijven staan. 

Dynamische praktijk
De praktijk van collegevorming zal altijd om de nodige 

flexibiliteit vragen – ongeacht welk voorstel de bewinds-

lieden uiteindelijk zullen doen. Zeker bij een bij uitstek 

politiek proces als een formatie is het van belang niet te 

veel aan regels gebonden te zijn. Velen van u zullen het 

zich nog herinneren dat onder de Gemeentewet van vóór 

de dualisering de nieuw gekozen raad op de eerste ver-

gadering de wethouders moest benoemen. Weliswaar 

kwam de nieuw gekozen raad niet al, zoals nu het geval 

is, een week na de verkiezingen bijeen, doch de tijd voor 

collegeonderhandelingen was beperkt. Gelukkig is het 

nu allemaal een stuk flexibeler. Dat mag ook wel, want 

het gemeentebestuur wordt als gevolg van diverse ont-

wikkelingen – ik noem maar decentralisatie van rijksta-

ken, globalisering, informatisering, individualisering van 

de samenleving – steeds ingewikkelder. Dan is het des 

te meer zaak dat er zorgvuldig, maar ook flexibel onder-

handeld kan worden. In Den Haag heeft men het voor-

deel van een sobere regeling van de kabinetsformatie al-

lang ontdekt. Sinds 1848 is het enige dat onze Grondwet 

op dit punt vermeldt dat de ministers en staatssecreta-

rissen bij koninklijk besluit worden benoemd. Wat daar-

aan voorafgaat, is aan de praktijk. Een praktijk die overi-

gens geen statisch maar een dynamisch karakter draagt.

Wij zullen er in ieder geval voor zorgen dat uw informa-

tiepositie straks aanzienlijk is versterkt. Op de Lochem-

conferentie, waar BZK goed vertegenwoordigd is, horen 

we graag uw ideeën hierover, net zoals over die andere 

voorstellen uit de Staat van de dualisering. Ik noem 

maar de burgemeester als voorzitter van het presidium 

en de afschaffing van het verplichte burgerjaarverslag. 

Het belooft een boeiend jaar te worden!’ <

Andrée van Es

Schakel tussen raad en college

DGBK      

Andrée van Es, Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties van 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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Gouda na het busincident
Hij heeft nog altijd een nuchtere Groningse blik op de wereld. Misschien was hij daarom wel extra 

verrast door de enorme mediahype die zich in het najaar 2008 meester maakte van zijn stad. Het 

Burgemeestersblad blikt met Wim Cornelis terug op de situatie in de Goudse wijk Oosterwei en de 

manier waarop de stad de crisis als een kans heeft aangegrepen.

‘Het lijkt wel alsof we op de een of andere 

manier toevallig aan de beurt waren’, zegt 

Wim Cornelis, burgemeester in Gouda. 

‘Een buschauffeur werd bedreigd. Bijzonder vervelend, 

maar in Nederland geen unieke situatie. Connexxion 

besloot van de ene op de andere dag niet meer door 

de wijk Oosterwei te rijden en wij hadden in een mum 

van tijd de poppen aan het dansen. Terwijl identieke 

situaties zich later ook in Arnhem en Almere hebben 

voorgedaan. Dat zijn drieregelige berichtjes op pagina 

4 van de krant geworden. Wij hadden domme pech dat 

het hier tot zo’n enorm verhaal heeft geleid.’

Beeldvorming

Cornelis is ervan overtuigd dat de media een vertekend 

beeld van de werkelijkheid hebben gegeven. ‘Wij heb-

ben de problematiek in Gouda nooit gebagatalliseerd. 

In de kern hebben we hier, net als op veel andere plaat-

sen in het land, last van groepen jongeren die – op z’n 

zachtst gezegd – hoogst irritant bezig zijn. Ze halen net 

te weinig streken uit om ze daadwerkelijk justitieel aan 

te kunnen pakken of hebben daar de leeftijd niet voor. 

Mensen voelen zich bang en geïntimideerd. Het is ook 

een gevoelskwestie. In de loop der jaren hebben wij 

daar veel inzet op gepleegd, door de wijken in te gaan 

en met mensen aan de problemen te werken. Para-

doxaal genoeg heeft minister Remkes ons destijds ook 

geprezen voor dat beleid. Dan is het wrang wanneer de 

huidige fractievoorzitter Rutte in Metro concludeert dat 

de burgemeester van Gouda de plank volledig misslaat 

bij de aanpak van reljongeren en hij van de wijk Ooster-

wei in Gouda een no-go area heeft gemaakt.’

Het beeld dat Gouda de problemen in Oosterwei en 

omliggende wijken heeft laten verslonzen, is volgens 

Cornelis snel ontstaan. ‘In de kortste tijd ontstond 

het beeld dat wij de wijk min of meer links hadden 

laten liggen. Het busincident vond plaats in de week 

nadat Job Cohen in Amsterdam had gesproken over 

Marokkaanse rotjochies die de ambulancemedewer-

kers lastig vielen. Achteraf gezien waren de media 

daardoor gespitst op nieuws dat daarop kon voort-

borduren. In combinatie met het feit dat die week 

ook de Algemene Beschouwingen begonnen, was het 

duidelijk dat er op verschillende plekken een belang 

was om de problemen in Gouda breder uit te meten. 

‘Gouda’ werd een vehikel om een veel breder pro-

bleem onder de aandacht te brengen. Terwijl wij nog 

probeerden om toe te lichten wat er feitelijk was ge-

beurd, moest je constateren dat het daar op dat mo-

ment al lang niet meer om ging.’

Niet alleen de burgemeester wordt geconfronteerd met 

de vertekende beeldvorming, ook inwoners van Gouda 

merken dat zij zich moeten verantwoorden voor de 

niet-bestaande rellen in de stad. ‘Mensen werden op 

hun werk aangesproken alsof de stad in brand stond. 

Die beeldvorming heeft ook economische gevolgen 

voor onze stad. Allemaal doordat media en politici de 

stad Gouda op een oneigenlijke manier hebben weg-

gezet. Er ontstonden vreemde toestanden. TV-ploegen 

gingen de wijken in om een item te maken. Daar zagen 

zij tot hun teleurstelling dat het wel meeviel in de wijk. 

Marokkaanse jongetjes werden geïnterviewd en zeiden 

,,het is misschien niet de beste wijk, maar het gaat 

beter dan in het verleden’’. Dat wilde men niet uitzen-

den, waarna diezelfde Marokkaanse jongens weer 

boos werden op de media. Dat wilde men dan wel 

weer uitzenden. Dat leidde tot wrevel over en weer.’

De Wereld Draait Door

Cornelis zag tot zijn ongenoegen hoe het beeld steeds 

verder afdreef van de werkelijkheid. ‘Ik stelde vast dat 

ik op dat moment in communicatief opzicht twee din-

gen kon doen. Soms is het in crisisomstandigheden 

het beste om stil te blijven zitten als je geschoren 

‘Wij hadden domme pech dat het hier tot 

zo’n enorm verhaal heeft geleid.’
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Gouda na het busincident

wordt. In dit geval leek het mij beter om niet weg te 

duiken, maar juist een vlucht naar voren te maken. Ik 

ben ingegaan op een verzoek van De Wereld Draait 

Door om mijn verhaal te doen. Die kans heb ik aange-

grepen om duidelijk te maken dat iedereen met zijn 

poten van “mijn” stad moest afblijven. Het was een on-

orthodox interview, waarmee wel op slag helder werd 

dat alle kritiek op de stad onterecht was. Terugblik-

kend is dat een belangrijk kantelpunt geweest in de 

berichtgeving over de hele crisis.’

Haags beleid

Inmiddels heeft de burgemeester de draad weer opge-

pakt en werkt hij aan de opbouw in de wijk. ‘Minister 

Hirsch Ballin is in Gouda geweest en heeft het mogelijk 

gemaakt om hier een veiligheidshuis te starten. Minister 

Ter Horst heeft een bijdrage geleverd door hier gezins-

managers mogelijk te maken. Wij hebben multipro-

bleemgezinnen, waar zoveel instanties mee te maken 

hebben dat er enige vorm van coördinatie nodig is, maar 

nu is er hulp van BZK, WWI en Justitie. Iedereen zet de 

schouders eronder. Wij hebben een ,,doe-tank’’  opge-

richt met mensen uit de Marokkaanse samenleving die 

met ons meedenken hoe het beleid beter en anders kan. 

Dat is het paradoxale van de hele situatie. Terwijl de be-

volking zich vroeger afzijdig hield, krijgen wij nu het 

commitment en het vertrouwen dat we als gemeente 

consciëntieus met de problemen omgaan. Dat is een 

hele winst.’ Het commitment leest Cornelis onder meer 

af aan de Burgernetpilot, die in Gouda een groot succes 

is. ‘Mensen lijken sinds de problemen in Oosterwei as-

sertiever geworden. Wij hebben hier nu 2.800 deelne-

mers aan Burgernet. Dat is een enorm hoge participatie-

graad. Het geeft wel aan dat men hier een steentje wil 

bijdragen aan het veiligheidsgevoel. We hebben de weg 

omhoog gelukkig weer te pakken.’ <

Wouter Jong

‘Mensen werden op hun werk 

aangesproken alsof de stad in brand 

stond.’

Wim Cornelis, burgemeester van Gouda.
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Guity Mohebbi werkt sinds oktober 2008 bij 

SGBO/BMC en heeft vandaaruit contacten ge-

legd met burgemeesters over haar program-

ma. ‘Ik wilde wat doen met de resultaten van mijn on-

derzoek voor het veiligheidsbeleid en voor de toe-

komst van dit prachtige land. We hebben geen integra-

tieprobleem maar een samenlevingsprobleem. We 

moeten ophouden met het denken en handelen in 

“wij” en “zij”. “Zij” zijn de “anderen”, met een afwij-

kende cultuur en religie. Daarmee wordt een pro-

bleemcategorie met een achterstand bedoeld – of ze 

nu gastarbeiders, migranten, allochtonen of moslims 

worden genoemd.’ Naar de mening van Mohebbi is het 

contraproductief dat er alleen over problemen en ach-

terstanden gepraat wordt als het over jongeren gaat. 

Er is juist zoveel kracht en potentie bij de jongeren. 

Sleutelposities

‘Een derde van de Nederlandse jongeren van Marok-

kaanse afkomst zit op hogescholen en universiteiten. 

We hebben al een aantal zwarte HBO-scholen. Denk je 

dat ooit een veiligheidsfunctionaris naar deze talenten 

en potenties heeft gekeken om er van te leren en ver-

volgens zijn of haar veiligheidsbeleid kritisch onder de 

loep te nemen? Of komen deze met het zoveelste initi-

atief zoals buurtvaders, waar menige gemeente erg 

trots op is, om vooral niet escalerend te opereren? En 

wat doen die veiligheidsfunctionarissen met al die Ne-

derlandse jongeren die we bang hebben gemaakt van 

hun (buitenlandse) landgenoten? Veiligheid gaat toch 

Nedo’s en Divo’s
Allochtonia - Autochtonia / twee werelden apart is een onderzoek van Guity Mohebbi, manager diver-

siteit en veiligheid bij SGBO/BMC. Mohebbi deed onderzoek naar de belevingswereld van jongeren in 

Nederland. Ze ontdekte een schokkende wereld van groepen jongeren die met de rug naar elkaar leven. 

Dat inspireerde haar om een programma te ontwikkelen om op basis van de kracht en de potentie van 

jongeren tot effectiever veiligheidsbeleid te komen. Binnenkort zal de Club Nomen Nescio, met daarin 

burgemeesters van vijf grote en middelgrote steden, van start gaan.

‘We hebben geen integratieprobleem 

maar een samenlevingsprobleem.’
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Nedo’s en Divo’s ook om veiligheidsgevoel?’ Mohebbi vindt dat je pro-

blemen moet aanpakken en vooral oplossen. Ze wil 

zeker niet respectloos overkomen als het om ‘buurtva-

ders’ gaat, integendeel. Waar ze voor pleit is ook wer-

ken aan wat er goed gaat, om te voorkomen dat we 

straks met nog meer en wellicht nieuwe vormen van 

veiligheidsproblemen komen te zitten. Nederland is 

een thuisland met een grote diversiteit in de bevolking. 

‘We moeten in thuisgevoel investeren om nieuwe ver-

bindingen aan te gaan. We moeten werken aan emotio-

nele binding, en verschillen als kracht en potentie zien 

en benutten in plaats van als problematisch en onver-

enigbaar. Dan kan het nieuwe Nederlanderschap een 

geweldige uitdaging voor iedereen worden.’

‘Ik heb nu een aantal burgemeesters gesproken en heb 

veel enthousiasme gevonden. Er waren ook burge-

meesters die zeiden: ,,Ik volg dit proces vanaf de zij-

lijn” en/of ,,Ik heb geen problemen, want bij mij wonen 

geen Turken en Marokkanen.” Burgemeesters zitten op 

tal van sleutelposities. Zo zouden ze binnen de ge-

meente ervoor kunnen zorgen dat de organisatie wij/

zij-proof is. Zorg voor een reflectieve organisatie en 

laat bijvoorbeeld beleidsstukken niet alleen gericht 

zijn op achterstanden en problemen. Mijn programma 

heeft met integriteit, durf en identificatie te maken. 

Dat zijn belangrijke competenties van de burgemees-

ter. Volgens de basiscondities van het ministerie van 

BZK moeten alle burgemeesters over bindend vermo-

gen beschikken. Vandaar dat ik bij de burgemeesters 

uitkwam als dragers van mijn betoog. Zij moeten erin 

geloven en vanuit hun hart uitstralen dat we geen wij/

zij-maatschappij tolereren’, aldus Guity Mohebbi.

Politici

‘Mensen categoriseren van nature en daar is niets mis 

mee. Categorieën zijn nodig om de wereld inzichtelijk 

te maken, maar wanneer deze categorieën veranderen 

in dichotomieën van “wij” en “zij”, werken ze zeer be-

perkend. Als ik politici hierover spreek, word ik vaak 

doorverwezen naar de portefeuillehouder integratie. 

Dit geeft aan hoe beperkend we met dit onderwerp 

bezig zijn. Er is weinig mogelijkheid en (veilige) ruimte 

om discussie te voeren over “het wij” en “het zij” en 

over de betekenis en de consequenties daarvan voor 

onze (veilige) samenleving. Politici zouden dat beter 

door moeten hebben als ze over integratie spreken.’

In haar boek spreekt Mohebbi, zelf in Iran geboren en 

in 1984 naar Nederland gevlucht, niet over autochtone 

en allochtone jongeren, maar noemt zij de jongeren die 

hier geboren zijn en Nederlandse ouders hebben Ne-

do’s. Divo’s noemt zij de jongeren die zelf of waarvan 

de ouders buiten Nederland geboren zijn. Mohebbi: 

‘Jongeren worden belemmerd in hun contacten en ont-

wikkeling. Nedo’s en Divo’s zijn bang voor elkaar en 

sluiten elkaar uit. We moeten onze jongeren een veili-

ge ruimte bieden om, zonder zich bedreigd te voelen, 

op elkaars culturele achtergronden te kunnen reflecte-

ren. Het gaat om ónze kinderen, die moeten we leren 

hoe zij het samenleven in de toekomst vorm en inhoud 

kunnen geven.’

Way of life

‘Integratie is voor deze jongeren een gepasseerd sta-

tion’, vindt Mohebbi. ‘Jongeren zijn bezig hun identi-

teit te ontwikkelen. Je moet ze daarbij stimuleren om 

tot zelfreflectie te komen, ook bij moeilijke voorval-

len. Neem nu wat ik bij een ROC meemaakte. Daar 

weigerde een jongen om een vrouwelijke docent een 

‘Integratie is voor deze jongeren een 

gepasseerd station’

Guity Mohebbi, schrijfster van Allochtonia – Autochtonia.
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hand te geven. Je kunt er schande van spreken en een 

meldpunt radicalisering inschakelen, maar ook kun je 

jezelf afvragen welk signaal de jongen afgeeft en het 

gesprek erover aangaan. Zie zo’n jongen niet direct 

als een toekomstige terrorist en maak hem niet 

monddood. Met een dergelijke benadering kun je die 

jongen de anonimiteit insturen en voor de samenle-

ving onzichtbaar maken. Zie hem als een jongen die 

nadenkt, betrokken is en zich uit. Neem hem serieus 

en biedt hem een veilige ruimte om te praten.’ Voor 

Mohebbi is diversiteit geen doel op zich. ‘We moeten 

in allerlei organisaties, op scholen, in gemeenten, 

voor iedereen een veilige omgeving creëren om het 

“wij-zij” denken en handelen ter discussie te stellen. 

Voor velen is discriminatie een way of life geworden 

en dat mogen we niet accepteren.’

Pioniers

Naast haar contacten met burgemeesters is Mohebbi 

ook aan de slag bij de politie. ‘Ik ben door twee grote 

politiekorpsen benaderd om samen nieuwe wegen te 

vinden om deze korpsen van binnenuit “wij/zij-proof’’ 

te maken. Deze korpsen willen niet alleen werken aan 

het binnenhalen van Divo’s, maar ook aan het binnen-

houden van deze potentie. Het gaat om wederzijdse 

acceptatie van Divo’s en Nedo’s op de werkplek. Als 

een organisatie haar medewerkers een thuisgevoel 

geeft, kan die organisatie zich ook naar buiten toe, 

naar de burgers aan wie ze diensten moet aanleveren, 

aanpassen en dat thuisgevoel uitstralen. Dan pas is 

een organisatie toegankelijk voor iedereen.’ 

Terug naar de Club Nomen Nescio. Ze is ontzettend 

trots op de vijf betrokken burgemeesters, maar ze wil 

de namen nog niet bekend maken. Mohebbi: ‘Het zijn 

vijf bruggenbouwers die oprechte betrokkenheid heb-

ben. Daarom wil ik hier pas bekendheid aan geven als 

we daadwerkelijk aan de slag gaan. Samen ervoor 

gaan om hun eigen organisatie “wij/zij-proof” te 

maken. Dat vergt lef, doorzettingsvermogen en karak-

ter. Binnenkort zullen de vijf onder voorzitterschap van 

een prominente externe bestuurder bijeenkomen en de 

initiatieven bespreken. Daarna komt een aantal state-

ments, die vaste patronen doorbreken. Mohebbi ver-

wacht dat de vijf erin zullen slagen om andere collega’s 

ook enthousiast te maken. Bent u een bestuurder die 

zich in het profiel van deze vijf pioniers herkent, dan 

bent u nu al van harte welkom om zich bij dit netwerk 

aan te sluiten. <

Ruud van Bennekom

Allochtonia, Autochtonia – twee werelden apart, Guity Mohebbi, 

2008, uitgeverij Betelgeuze, ISBN 978-90-8708-120-1

‘Het nieuwe Nederlanderschap kan een 

geweldige uitdaging voor iedereen 

worden.’

‘Voor velen is discriminatie 

een way of life geworden 

en dat mogen we niet 

accepteren.’



burgemeestersblad    51  2009 17

Hart van Nederland in crisistijd
Het Genootschap organiseerde samen met de gemeente Bernheze op 12 juni 2008 een bijeenkomst over 

de media in crisistijd. Ruim twintig burgemeesters begonnen de middag met het reflecteren op het per-

soonlijke verhaal van collega-burgemeester Kees van Rooij, gemeente Horst aan de Maas, over het voor-

val met zinloos geweld in Lottum. 

Merel Izaks en Joya de Boer van het programma Hart van Nederland (SBS6) vertelden over de rol van de 

media in crisistijd. Izaks houdt zich bezig met diepgaande en/of langlopende onderwerpen, zoals lange 

termijnverhalen, rechtbank- en politiezaken. De Boer doet op de dagredactie het nieuws van de dag. De 

twee hebben verschillende functies binnen de redactie en kunnen een goed beeld geven van de werk-

wijze van Hart van Nederland in crisissituaties. 

Na het besloten gedeelte, waarin burgemees-

ter Van Rooij kort zijn persoonlijke ervarin-

gen met de media toelicht, schuiven twee re-

dactrices van Hart van Nederland aan. Het belangrijk-

ste doel van de presentatie is uitleggen hoe Hart van 

Nederland omgaat met crisissituaties. En waarom ze 

dit zó doen. Merel Izaks breekt het ijs: ‘Wie kent Hart 

van Nederland?’ Vrijwel alle aanwezigen steken de 

hand op. ‘Wie kijkt Hart van Nederland?’ Slechts en-

kele handen gaan de lucht in. Izaks haakt hier gelijk 

op in: ‘Toen ons programma ruim twaalf jaar geleden 

begon, brachten wij nieuws “uit de achtertuin”. In-

middels kijken er dagelijks rond de 1,3 miljoen men-

sen daar waar Nova rond de half miljoen zit. Prins 

Willem-Alexander heeft ooit in het AD gezegd dat als 

hij wil weten wat er in Nederland speelt, hij Hart van 

Nederland kijkt.’

Emotie

‘De vroege editie om 19.00 uur op alle doordeweekse 

dagen komt met vooral landelijk ‘hard nieuws’, zegt 

Merel Izaks als zij de twee edities toelicht. ‘Over een 

rechtbankzaak breng je in de vroege editie sec het 

verhaal met eventueel een reactie van een nabe-

staande of slachtoffer. De late editie richt zich meer 

op gevoel, persoonlijke verhalen en achtergronden, 

waarbij de slachtoffers en nabestaanden centraal 

staan. De internetpagina van Hart van Nederland 

biedt nieuws aan voor elke provincie. Op de tiplijn en 

via de mail  komen dagelijks honderden telefoontjes 

binnen van Nederlanders die nieuws uit hun eigen 

omgeving willen doorgeven. Er is een pikettelefoon 

waarop alle politie-, brandweer- en hulpdienstmel-

dingen binnenkomen. Indien het geschikt is voor de 

uitzending wordt het verhaal verder uitgezocht.’

Wat is dan nieuws voor Hart van Nederland? Merel 

Izaks geeft dit aan met behulp van een aantal kern-

waarden voor Hart van Nederland. Vooral de volgor-

de lijkt veelzeggend voor de wijze waarop Hart van 

Nederland het nieuws weergeeft. Emotie staat als 

eerste op de PowerPoint sheet. Een aantal burge-

meesters geeft gelijk aan dat dit geen toeval kan zijn. 

Dit is de reden dat Hart van Nederland een groot sen-

satiegehalte heeft. Merel Izaks en Joya de Boer wil-

len dit direct rechtzetten. Zonder de overige factoren 

komt een item met alleen emotie niet in het nieuws. 

Echter het een kan niet zonder het ander. Het belang-

rijkste is het betrekken van de kijker bij wat ze te 

zien krijgen. Als het mensen raakt, komt nieuws pas 

echt over. Emotie is uiteraard iets wat mensen raakt, 

maar wél pas als ze zich betrokken voelen. Daarom 

zijn juist de andere kernwaarden van groot belang. 

Deze waarden gezamenlijk zorgen voor de betrok-

kenheid.’ ‘Zwarte petten witte petten’ is nog zo’n 

punt waarbij de burgemeesters hun wenkbrauwen 

optrekken. Betekent dit niet per definitie dat zij altijd 

de boeman krijgen toegespeeld? ‘Nee’, luidt het ant-

woord van De Boer, ‘maar er worden wel keuzes ge-

maakt. Voordat een onderwerp wordt uitgezonden, 

benaderen we alle partijen. Dit betekent dat het ver-

haal, zoals het is binnengekomen op de redactie, 

vaak genuanceerder ligt. Er wordt niet gezocht naar 

´Op de tiplijn en via de mail  komen 

dagelijks honderden telefoontjes binnen.’
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een zondebok. Als we schrijnende gevallen zien 

waarbij een of meerdere partijen fouten hebben ge-

maakt, dan nemen we als invalshoek de slachtoffers. 

Maar we doen dit nooit zonder de andere partijen 

aan het woord te laten om het verhaal te nuanceren 

of om het recht te zetten. In het mooiste geval komen 

we hierdoor zelfs met oplossingen.’ De overige kern-

waarden zijn laagdrempelig en dichtbij. ‘Kijkers moe-

ten het gevoel hebben dat ook zij iets kunnen aan-

dragen voor het programma. Daarnaast moeten kij-

kers wéér die betrokkenheid voelen en denken ‘wat 

als dit mij overkomt.’ Voor de redactie is een andere 

kernwaarde het hebben van een sociale antenne. ‘Als 

Hart van Nederland willen we weten wat er in de sa-

menleving speelt en wat mensen bezig houdt. Dit is 

dus ook veel positief nieuws. Nieuws dat mensen blij 

maakt.’

 Een quote halen

Veel burgemeesters hebben het gevoel dat Hart van 

Nederland journalistiek bedrijft waarbij cameramen-

sen in bosjes liggen en mensen overvallen om hun 

nieuws te halen. Joya de Boer legt uit dat dit abso-

luut niet het geval is. ‘Hart van Nederland houdt zich 

zelfs beter aan de regels dan andere zenders.’ Een 

van de burgemeesters beaamt dit. De beste manier 

om te demonstreren dat er heel erg goed afspraken 

gemaakt kunnen worden met het nieuwsprogramma, 

is aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Izaks en 

De Boer tonen het item van 12 november 2007 over 

het zinloos geweldincident in de gemeente Horst en 

Maas, waarbij de 17-jarige Sjoerd Rutten uit Lottum 

om het leven kwam. De redactrices leggen uit: ‘Ook 

de melding van het incident in Lottum kwam binnen 

via een tipgever. Op de redactie wordt in deze geval-

len altijd eerst met de politie gebeld om te checken 

of het verhaal klopt. Na verificatie werd besloten om 

een cameraploeg te sturen om beelden te maken van 

de plaats delict en om een quote van de politie “te 

halen”. Burgemeester Van Rooij zorgde direct dat hij 

hét aanspreekpunt was. Een ideale situatie voor de 

cameraploegen, omdat ter plaatse al snel bleek dat 

‘Op de tiplijn en via de mail komen 

dagelijks honderden telefoontjes binnen.’
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weinig mensen wilden praten over het incident. Maar 

vanwege de bereidheid van de burgemeester en de 

politie om open en eerlijk over de calamiteit te spre-

ken, was er geen noodzaak om mensen op straat aan 

te spreken.’ Beide redactrices en Van Rooij zijn het 

eens: de samenwerking na dit incident had wat hun 

betreft niet beter gekund.

 

Wieowie.nl

Hart van Nederland wil als programma niet alleen het 

nieuws brengen dat er iemand door zinloos geweld 

overleden is, aldus de redactrices. ‘We willen invul-

ling geven aan wie die persoon was. Burgemeester 

Van Rooij nam deze taak op zich. Hij gaf aan dat de 

familie graag met rust gelaten wilde worden en fun-

geerde als spreker namens de familie.’ De redactie 

zoekt wel naar vrienden van Sjoerd en probeert werk 

en hobby’s te achterhalen. Pagina’s als wieowie.nl, 

hyves.nl en google.com spelen hierin een grote rol. 

‘Als uit deze research vervolgens mensen naar voren 

komen die we graag willen spreken, dan worden 

deze aan het woord gelaten. Van de jongerensoos 

waar Sjoerd werkte, wilde niemand praten. In zo’n 

geval tonen we alleen de soos op beeld. De familie 

van het slachtoffer had duidelijk aangeven geen con-

tact te willen met de media; daarom zorgde burge-

meester Van Rooij tijdens de begrafenis voor beeld-

schermen op een plein. De cameraploegen konden 

hierdoor een gepaste afstand houden. Door de regie-

rol van de gemeente is er geen noodzaak om de fa-

milie lastig te vallen om toestemming voor opnamen 

te vragen. En hoe meer en hoe duidelijker de ge-

meente communiceert, hoe minder de noodzaak voor 

journalisten om zelf te zoeken naar nieuws op een 

wijze die door sommige mensen, maar ook door jour-

nalisten, als vervelend kan worden ervaren.’

Na een ramp of calamiteit is betrokkenheid tonen 

door burgemeesters een aandachtspunt, volgens 

Merel Izaks en Joya de Boer: ‘Inwoners vinden het 

belangrijk dat de baas van hun gemeente iets vindt 

over een heftige gebeurtenis.’ Burgemeester Kees 

van Rooij zegt hierover op zijn weblog: ‘Velen besef-

fen niet dat in een situatie als deze familie en beken-

den extra worden belast. Ten eerste moeten zij het 

verlies verwerken van een zoon, kleinzoon of vriend. 

Ten tweede is er veel pers aanwezig. Dit betekent via 

allerlei media berichten over hun dierbare. Het hele 

dorp, de hele gemeente en nog veel meer mensen 

zijn geschokt en willen reageren. De familie lijkt 

daarmee even publiek bezit te worden, waar ze vaak 

in zo’n trieste situatie niet op zitten te wachten. Als 

burgemeester sta ik op zo’n moment heel dicht bij de 

mensen die geraakt zijn.’ Als conclusie geven de re-

dactrices aan dat het belangrijkste voor iedereen een 

goede samenwerking en verstandhouding is. ‘Zo kun-

nen gemeente en media elkaar helpen. Het sleutel-

woord is: goede communicatie.’ <

Roy Johannink

‘Het belangrijkste is het 

betrekken van de kijker bij 

wat ze te zien krijgen.’

‘Kijkers moeten het gevoel hebben dat 

ook zij iets kunnen aandragen voor het 

programma.’

Volgens Hart van Nederland komt het nieuws 

pas over als het mensen raakt. Hier interviewt 

het SBS6-programma bewoners van Utrechtse 

wijk Ondiep, nadat jongeren van buiten de 

wijk vernielingen hadden aangericht.
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Hoewel de WRR door het kabinet gevraagd is 

om onderzoek te doen, raakt het rapport ook 

de burgemeester. Het kabinet heeft de WRR 

gevraagd om onderzoek te doen naar de verdeling 

van verantwoordelijkheden van de overheid en de 

samenleving op het terrein van de fysieke veiligheid. 

Het rapport geeft in eerste instantie advies voor be-

leid op nationaal en Europees niveau. Maar ook lo-

kale bestuurders hebben te maken met zulke vraag-

stukken. Onderzoeker Verhoeven licht toe. ‘Een van 

de centrale gedachten van het rapport is dat het vei-

ligheidsbeleid in toenemende mate geconfronteerd 

wordt met wat wij onzekere en ambigue risicoproble-

men noemen. Dat zijn risico’s waarbij de wetenschap 

nog geen uitsluitsel kan geven over de kansen en de 

omvang van de schade, of waarover anderszins con-

troverses bestaan. Zulke risicoproblemen dienen zich 

bijvoorbeeld aan rond nieuwe technologieën. Erva-

ring op basis waarvan solide risicoschattingen kun-

nen worden gedaan, is er nog niet. Bestuurlijk ont-

staat dan een serieus probleem: hoe met dit soort 

onzekere en ambigue risicoproblemen om te gaan? 

Zo’n probleem kan zich ook op lokaal niveau aandie-

nen. Zo loopt in Zweden een groot aantal bezwaar-

procedures tegen de plaatsing van UMTS masten. 

Soms worden zulke bezwaarschriften gemotiveerd 

met verwijzingen naar conflicterende wetenschappe-

lijke inzichten, in andere gevallen worden persoonlij-

ke ervaringen ingebracht tegen wetenschappelijke 

bevindingen. Hoe moet een bestuurder daarmee om-

gaan? De burgemeester krijgt als boegbeeld van de 

gemeente dit soort maatschappelijke onrust op zijn 

bord. Dan is het nuttig om iets te weten van de ach-

tergronden van hedendaags denken en beleid over 

risico’s en onzekerheid.’ 

Klokkenluiders

Het traditionele risicobeleid is gericht op de voor-

zienbare schade, waarbij de kansen en mogelijke ge-

volgen op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn 

ingeschat. De WRR bepleit nu een andere benade-

ring. Daarin staan de kwetsbaarheid van de samenle-

ving en voorzorg voorop. ‘Die nieuwe risicobenade-

ring betekent niet dat al het risicobeleid op de schop 

moet. Maar het blikveld moet breder dan de risico’s 

waar we zeker over zijn. Gezien de kwetsbaarheid 

van de omgeving moeten we proactief op zoek naar 

mogelijke risico’s,’ zegt De Vries. In het rapport wor-

den verschillende maatregelen besproken die deze 

alertheid bevorderen. ‘Onderzoek naar rampen die 

zich in het verleden hebben voorgedaan wijst keer 

op keer uit dat het besef dat er iets flink mis zou 

kunnen gaan vrijwel altijd wel ergens in de organisa-

tie aanwezig was. Maar zulke signalen werden dan 

niet gehoord, of kwamen op de verkeerde plek te-

recht. Je hebt niet alleen klokkenluiders nodig, maar 

ook mensen die serieus luisteren en die zulke signa-

len kritisch beoordelen, want uiteraard zullen er ook 

meldingen zijn die bij nader inzien onnodig alarme-

rend zijn. Een proactief beleid stelt dus de nodige 

eisen aan de organisatie. Als overheid kun je er op 

toezien of organisaties op dit punt hun zaken op 

orde hebben.’ 

Nationaal beleid landt altijd op regionaal én lokaal 

niveau. De Vries noemt de klimaatverandering als 

voorbeeld. ‘Lokale bestuurders krijgen te maken met 

de voorstellen van de Deltacommissie Veerman. Bur-

Onzekere veiligheid
Hoe toekomstbestendig is de huidige risicobenadering? Dat is de hoofdvraag van het rapport dat de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onlangs uitbracht. Het NGB sprak met WRR-lid 

professor Gerard de Vries en WRR-onderzoeker Imrat Verhoeven over het rapport. ‘Gezien de kwetsbaar-

heid van mensen, samenleving en leefomgeving is een proactieve omgang met onzekerheden vereist. 

Om het huidige hoge niveau van fysieke veiligheid in Nederland te handhaven zal het veiligheidsbeleid 

op een nieuwe invulling van het voorzorgsbeginsel moeten worden geënt’, aldus het WRR-rapport.

‘Gezien de kwetsbaarheid van de 

omgeving moeten we proactief op zoek 

naar mogelijke risico’s.’
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gemeesters van gemeenten rond de rivieren en van 

kustplaatsen moeten het beleid uitvoeren. Maar dat 

beleid heeft twee componenten. Een deel van de 

voorstellen van de commissie Veerman is een ant-

woord op de bekende risico’s van hoogwater die we 

in een ambitieus ruimtelijke ordeningsbeleid te lang 

hebben verwaarloosd. Daarnaast geeft de Deltacom-

missie antwoord op een ander probleem, namelijk de 

onzekere gevolgen van de klimaatverandering. De 

commissie Veerman maakt dat onderscheid nauw-

keurig en heeft zijn strategie daarop aangepast. Be-

leid voor het tweede probleem vereist meer flexibili-

teit dan voor het eerste. De tijdshorizon is ook ver-

schillend. Zulke verschillen hebben ook consequen-

ties voor de wijze hoe het lokale bestuur met de pro-

blematiek en met de reacties vanuit de lokale sa-

menleving daarop moet omgaan. Beleid maken over 

zaken die én van groot belang én onzeker zijn, stelt 

hoge eisen aan de bestuurder.’ 

De verkeerde strategie

Een nieuwe aanpak voor de omgang met risico’s is 

geboden, omdat het huidige beleid met twee proble-

men wordt geconfronteerd, zo betoogt de WRR. Re-

gelgeving is steeds complexer en onoverzichtelijker 

geworden, net zoals de wereld waarop die regelge-

ving betrekking heeft. Die beide problemen lokken 

verschillende reacties uit, aldus De Vries. ‘Iedere 

café-eigenaar zal de gemeente kunnen vertellen dat 

de eisen van de brandweer niet altijd stroken met de 

eisen van de milieuambtenaar. In een woud van re-

gels is er bovendien altijd wel een regel waarachter 

de verantwoordelijken zich kunnen verschuilen. Dus 

wordt er gezien het eerstgenoemde probleem beslo-

ten dat de regelingen simpeler moeten worden en 

dat de verantwoordelijkheden duidelijker moeten 

worden afgebakend. Maar voor het tweede genoem-

de probleem is dat in veel gevallen precies de ver-

keerde strategie. Dan hebben we het over bedreigin-

gen die met de nodige onzekerheden zijn beladen, 

dus waarvan nog niet definitief duidelijk is of zij aan-

dacht behoeven en zo ja welke vorm die dan moet 

hebben. Een strak geleide bureaucratie waarin elke 

afdeling alleen de problemen wil zien die bij het 

eigen loket thuis horen, is een slecht antwoord op 

toenemende complexiteit. Dat soort problemen ver-

eist geen simpele regels en scherp afgebakende ver-

antwoordelijkheden, maar de ontwikkeling van leer-

vermogen.’ 

Het WRR-rapport doet voorstellen hoe de overheid 

kan bevorderen dat organisaties de verantwoorde-

lijkheid om zulk leervermogen te ontwikkelen daad-

werkelijk nemen. Dat gaat niet vanzelf en daarom 

worden zowel privaat- als publiekrechtelijke maatre-

gelen voorgesteld. De informatievoorziening en ex-

pertise in de veiligheidsproblematiek moeten beter. 

Burgers kunnen echter eveneens een vruchtbare rol 

spelen bij het vertalen van onzekerheden rond fysie-

ke veiligheid naar bespreekbare risico’s. Ook dat 

geldt zowel op nationaal als op lokaal niveau, merkt 

De Vries tenslotte op. <
Roy Johannink

Onzekere veiligheid

‘Beleid maken over zaken die én van 

groot belang én onzeker zijn, stelt hoge 

eisen aan de bestuurder.’
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Joyce Sylvester, Jozias van Aartsen en Aleid Wolfsen; de namen van drie burgemeesters die in 2008 

benoemd werden. Maar wie werden er nog meer benoemd? En wat kenmerkt hen? In dit vierde deel van 

Beroepsgroep onder de loep werpt het Burgemeestersblad een blik op de lichting 2008, die ‘slechts’ 58 

benoemingen van burgemeesters en waarnemend burgemeesters betrof.

De mobiliteit onder de burgemeesters is de 

laatste jaren groot geweest. In 2008 is daar 

een grote kentering in gekomen. Waren er in 

2007 nog 59 Kroonbenoemingen, in 2008 daalde het 

aantal burgemeesters dat door de Kroon werd be-

noemd tot 38. Dat is een daling van maar liefst 35%. 

Ruim de helft van de benoemingen in het afgelopen 

jaar betrof een nieuwe burgemeester en in iets min-

der dan de helft van de benoemingen was het ie-

mand die elders al ervaring had als burgemeester of 

als waarnemend burgemeester. Ook in de benoemin-

gen van waarnemers is een zelfde tendens te zien: In 

2008 benoemden de Commissarissen er in totaal 20, 

de helft van het aantal (40) van het jaar ervoor.

Diversiteit

Begin vorig jaar leidde de publicatie over de lichting 

2007 tot enige commotie en zelfs tot Kamervragen. 

Minister Ter Horst gaf in haar antwoord op die vra-

gen aan dat zij de diversiteit in het burgemees-

terscorps zou monitoren en stimuleren. In dat kader 

ging afgelopen september de scoutinggroep diversi-

teit aan de slag, op zoek naar vrouwelijk en alloch-

toon talent voor het burgemeesterschap. Uit de cij-

fers over de lichting 2008 blijkt dat hard nodig. 

Al jaren lijkt 20% een ‘glazen’ plafond te zijn voor het 

aantal vrouwen onder de burgemeesters. Van de 

nieuwkomers onder de Kroonbenoemingen in 2008 

was iets meer dan een kwart vrouw. Op het eerste 

gezicht lijkt dat op een lichte verbetering, maar 

schijn bedriegt: de hogere instroom van vrouwen is 

in 2008 geheel teniet gedaan door een even groot 

vertrek van vrouwen. Enig lichtpunt in de m/v-ver-

houding komt van de benoemingen van waarnemend 

burgemeesters. De helft van de twintig benoemde 

waarnemers is vrouw. 

Qua leeftijd is er eveneens geen positief beeld. In 

2008 was de gemiddelde leeftijd van de benoemde 

burgemeester op 52 jaar en 4 maanden, hetgeen drie 

jaar ouder is dan in 2007. Opvallend is dat juist de 

gemiddelde leeftijd van de beginnende burgemees-

ters sterk is gestegen. Wisselde de ‘rode lantaarn’ in 

2007 nog drie maal van eigenaar; in 2008 bleef het 

object vast in handen van Mark Boumans, burge-

meester van Haren en inmiddels 34. Gemiddeld was 

de startende burgemeester in 2008 52 jaar en nau-

welijks jonger dat de gemiddelde burgemeesters die 

in 2008 op een andere plek verder gingen. Daarmee 

is de toch al seniore beroepsgroep het afgelopen 

jaar verder vergrijsd.

Politieke kleur

Het afgelopen jaar was er commotie over het verlies 

voor het CDA van een aantal burgemeestersposten in 

de grote steden. Maar hoe staat het met het landelij-

ke beeld in alle gemeenten? In de eerste plaats is 

het belangrijk te constateren dat in twee op de drie 

gemeenten de burgemeesterspost van politieke 

kleur verschoot: daar zit nu een burgemeester van 

een andere partij dan zijn voorganger. Wat opvalt, is 

dat het CDA er verreweg het beste in geslaagd is om 

een burgemeesterspost voor de partij vast te hou-

den: 70% van de burgemeestersposten die niet van 

kleur wijzigden, betreft een burgemeester die lid is 

van het CDA. Vorig jaar was de VVD op dit punt nog 

de beste.

In tabel 1 is de politieke kleur van de vertrokken bur-

gemeesters en de in 2008 benoemde burgemeesters 

De lichting 2008
Beroepsgroep onder de loep (Deel 4)
 

   benoemde voorganger 

 
burgemeester 

 

CDA 14 16

PvdA 8 8

VVD 8 10

D66 3 2

Groen Links 3 1

CU/SGP 2 1

Totaal 38 38

Tabel 1. Verdeling lidmaatschap politieke partijen van burge-

meesters die in 2008 werden benoemd met ook de verdeling 

van hun voorgangers.
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weergegeven. Grote verschuivingen zijn er niet. De 

‘grote leveranciers’(CDA, PvdA en VVD) zagen hun 

aantallen nauwelijks wijzigen, terwijl de kleinere par-

tijen D66, Groen Links en SGP een lichte stijging ken-

den.

Als gekeken wordt naar de burgemeesters die in 

2008 nieuw in het ambt zijn, dan valt een tweede 

tendens op. Het CDA blijkt niet alleen in staat om 

burgemeestersposten vast te houden, maar is ook 

sterk vertegenwoordigd bij de nieuwkomers in het 

burgemeestersvak. Dat laatste geldt relatief gezien 

ook voor de ChristenUnie, D66, Groen Links en SGP. 

PvdA en VVD blijven echter duidelijk achter als het 

om de nieuwelingen gaat. Voor de PvdA is dit al lan-

ger het geval. Voor de PvdA is dit het derde achter-

eenvolgende jaar.

Waarnemers

In 42 van de 441 gemeenten in Nederland wordt de 

burgemeestersfunctie op dit moment vervuld door 

een waarnemend burgemeester. Soms voor korte 

tijd, terwijl een vacature openstaat en soms voor 

lange tijd in verband met ophanden zijnde herinde-

ling, langdurige ziekte van de zittende burgemeester 

of vanwege bijzondere omstandigheden. In 2008 

waren er twintig benoemingen van een waarnemend 

burgemeester door een commissaris van de Konin-

gin.

Op veel punten blijken de waarnemers te verschillen 

van de door de Kroon benoemde burgemeesters. Zo 

is de gemiddelde waarnemer die in 2008 werd be-

noemd bijna negen jaar ouder dan zijn gemiddelde in 

2008 door de Kroon benoemde collega. 

Slechts vijf benoemde waarnemers zijn vrouw. De 

achtergrond van de in 2008 benoemde waarnemers 

wijkt nogal af van voorgaande jaren. 70% betreft 

voormalig (waarnemend) burgemeesters en de rest 

was wethouder, gedeputeerde of had een ander be-

roep. Met name het aantal oud-gedeputeerden onder 

de waarnemersbenoemingen is sterk afgenomen.

Ook wijkt de politieke achtergrond van de waarne-

mersbenoemingen af van de Kroonbenoemingen. In 

tabel 3 is de verdeling over de politieke partijen 

weergegeven. De VVD en Groen Links zijn relatief 

sterk vertegenwoordigd bij de waarnemers die in 

2008 benoemd werden, terwijl CDA en PvdA ‘onder-

vertegenwoordigd’ waren.

Boven de partijen

Feitelijk is het al jaren zo dat de gemeenteraad de 

kandidaat-burgemeester selecteert en de minister dit 

volgt. Het is zeker (nog) niet zo dat de lokale politie-

ke krachtsverhoudingen één-op-één doorklinken in 

de politieke kleur van de burgemeester. Toch is er 

sprake van enige verandering. In driekwart van de 

gemeenten is de in 2008 benoemde burgemeester 

geen lid van de partij die de grootste fractie in de ge-

meenteraad vormt. In bijna 40% van de gemeenten is 

de in 2008 benoemde burgemeester lid van een par-

tij die niet in het college vertegenwoordigd is. In 

2007 en 2006 gold dit nog voor respectievelijk 25% 

en 30% van de benoemde burgemeesters.

Ruud van Bennekom

De eerder verschenen delen (1,2,3) van Beroepsgroep onder de 

loep vindt u op www.burgemeesters.nl/beroepsgroep.

Beroepsgroep onder de loep (Deel 4)
 

    nieuw in het

 
 ambt

 

CDA  8

PvdA  5

VVD  3

D66  1

Groen Links  2

CU/SGP  2

Totaal  21

Tabel 2. Verdeling lidmaatschap politieke partijen van bur-ge-

meesters die in 2008 voor het eerst in het ambt werden be-

noemd.

    waarnemend

 
 burgemeesters

 

CDA  5

PvdA  5

VVD  7

D66  1

Groen Links  2

Totaal 20

Tabel 3. Verdeling lidmaatschap politieke partijen van waar-

nemend burgemeesters die in 2008 werden benoemd.
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Binnen het kersverse Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) vormt 

een nieuwe set basisregistraties een speerpunt. Midden 2009 al moeten gemeenten de adressen 

en gebouwen binnen hun grenzen hebben vastgelegd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

(BAG). Han Polman, burgemeester van Bergen op Zoom, is lid van de Stuurgroep BAG namens de VNG. 

‘Informatiebeleid en informatievoorziening is geen ‘sexy’ onderwerp. Maar dat maakt het in mijn ogen 

niet minder aantrekkelijk.’

Waarom maakt Polman zich als burgemees-

ter druk over de BAG en het NUP? ‘Dit is 

nu juist zo’n onderwerp waarbij je als bur-

gemeester je coördinerende rol waar kunt maken, 

want het onderwerp raakt alle portefeuilles. Alles 

wat wij doen, draait om informatie. En de hoeveel-

heid neemt alleen maar toe. Steeds meer maat-

schappelijke onderwerpen vereisen steeds meer in-

formatie. Als je daarin dus je zaakjes niet op orde 

hebt, begin je al slecht. Het mooie van de vooruit-

gang is dat we beschikken over ondersteunende 

technologie. ICT is een handig instrument om op het 

juiste moment de juiste informatie in de juiste sa-

menhang beschikbaar te hebben. Dat is niet alleen 

voor bestuurders belangrijk. Je doet dat in eerste in-

stantie voor burgers. Het is een belangrijke opgave 

om goed georganiseerd te zijn, zodat je kunt voldoen 

aan de verwachtingen die burgers en bedrijven van 

een gemeente mogen hebben. Om dat te bereiken, 

moet je het onderwerp ‘informatievoorziening’ zien 

als iets dat aantrekkelijk is en waarmee je kunt sco-

ren. En dat is ook zo!’

Dienstverlening verbeteren

Polman geeft onmiddellijk een aantal punten waarop 

je met het NUP kunt scoren. ‘Ten eerste kun je ermee 

verbeteren in je dienstverlening: denk maar aan het di-

gitaal aanvragen van subsidies of vergunningen. Als 

overheid hobbelen we, zeker wat betreft 

(informatie)technologie, wel eens achter het bedrijfsle-

ven aan. Maar dat kunnen we ons niet permitteren. We 

zijn monopolist in veel typen informatie, dus we 

mógen echt niet achterlopen! Ten tweede, en dat is 

een verder reikend argument: goede organisatie van 

informatie kan bijdragen aan zelfredzaamheid van bur-

gers en bedrijven. Daarmee bedoel ik dat je grote 

delen van je informatie digitaal en op afstand inzichte-

lijk maakt, zodat burgers en bedrijven voor een flink 

deel zelf de informatie vinden die zij zoeken. Zij heb-

ben je als gemeente dus bijna niet meer nodig, omdat 

je de informatie laagdrempelig ter beschikking hebt 

gesteld! Dit draagt naar mijn mening tevens bij aan de 

kracht van de samenleving: mondige en digitaal onder-

legde burgers, maatschappelijke organisaties en be-

drijven, die eigen verantwoordelijkheid opeisen.’

Huis van Thorbecke

‘Ten derde, en dan gaat het niet meer alleen om bur-

gers, hebben we te maken met steeds meer regiona-

De BAG: niet sexy, maar toch aantrekkelijk

Sluit aan bij Dataland!
Voor regionale en landelijke afnemers van gemeentelijke geo- en vast-

goedinformatie hebben gemeenten enkele jaren geleden Dataland op-

gericht. Bijna alle gemeenten zijn hierbij aangesloten. Dit landelijke sa-

menwerkingsverband van en voor gemeenten stelt naast de informatie 

uit basisregistraties ook andere relevante geo- en vastgoedinformatie 

van gemeenten tegen betaling beschikbaar aan regionale en landelijke 

afnemers van informatie, zoals veiligheidsregio’s, financiële instellingen, 

woningbouwcorporaties of nutsbedrijven. Binnenkort ontvangen ge-

meenten die nog niet zijn aangesloten een VNG-ledenbrief met een aan-

sporing om ook aan te sluiten bij Dataland. Als voorzitter van Dataland 

ondersteunt Han Polman dat van harte omdat het bijdraagt aan een 

doelmatige verstrekking van overheidsinformatie. Ook draagt Dataland 

bij aan verbetering van de kwaliteit van de informatievoorziening op dit 

terrein.

‘We zijn monopolist in veel typen 

informatie, dus we mógen echt niet 

achterlopen!’
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le of zelfs nationale afnemers van informatie’, weet 

Polman. ‘Je kunt daarbij denken aan woningcorpora-

ties, veiligheidsregio’s, het notariaat of financiële in-

stellingen. Voor hen is het ook een stuk gemakkelij-

ker als zij niet meer alle ruim 400 gemeenten langs 

hoeven voor de benodigde informatie. Het is, vind ik, 

een nieuwe uitdaging voor ons als bewoners van het 

huis van Thorbecke: ook al zijn we onderling zo ver-

schillend, ik vind dat we niet bang moeten zijn om 

ons te presenteren als één overheid.’

Imago

‘Een extra argument om als gemeente bij de tijd te 

zijn in informatievoorziening is je imago’, vindt Pol-

man. ‘Het is niet alleen fijn om te scoren op dienst-

verlening, je komt ook als werkgever aantrekkelijker 

over als je op dit gebied je zaakjes op orde hebt. Dat 

is ook je taak als burgemeester. Zorg dus dat infor-

matievoorziening goed geborgd is in de organisatie. 

En zorg voor een politieke drive: zet informatievoor-

ziening op de politieke agenda. Het is dus ook ver-

standig om te kijken of het in je college goed belegd 

is. Als coördinator van het college, een rol van de 

burgemeester, kun je op z’n minst navragen of je dat 

goed georganiseerd hebt.’

Gemeente is de basis

Polman vindt dat je als gemeente een solide funda-

ment vormt van informatie die landelijk gebruikt 

wordt. ‘Kort gezegd gaat het, ook binnen het NUP en 

daarmee de BAG, gewoon om een goed functioneren-

de overheid, waarvan de gemeente de basis is. Aller-

lei gegevens die uiteindelijk gebruikt worden door 

bijvoorbeeld het Kadaster, VROM of de Provincie 

komen uiteindelijk bij de gemeente vandaan. Je ont-

komt er als gemeente dus niet aan om je huis op 

orde te hebben op dit gebied. En dat begint heel ba-

saal, bij een aantal basisregistraties. De GBA kennen 

we al jarenlang. Het is een goed voorbeeld van hoe 

je met respect voor elkaars verschillen als gemeen-

ten toch iets gezamenlijk doet. Nu komen er meer 

basisregistraties met een wettelijke basis, waarvan 

de BAG er een is. Mijn advies is: gemeente, ga ermee 

aan de slag, niet omdat het een wettelijke taak is, 

maar omdat je het zelf wílt, omdat je je eigen belang 

erin ziet! Dat eigen belang zit ’m in burgers die een 

betrouwbare overheid willen die weet waar adressen 

en gebouwen zijn, voor de WOZ, voor bestemmings-

plannen, voor de veiligheidsregio. Bijvoorbeeld: als 

de brandweer uitrukt, weet die direct hoe de ligging 

en de omvang van een gebouw is, en of er hulpbe-

hoevende mensen in de omgeving wonen die geëva-

cueerd moeten worden. En als je de BAG invoert, kun 

je die informatie ook koppelen aan die van de milieu-

dienst, zodat de brandweer ook alles weet van even-

tuele risico’s met gevaarlijke stoffen.’

‘Vraag eens aan je wethouder: zit er 

muziek in onze BAG? En let goed op welk 

antwoord er komt.’

De BAG: niet sexy, maar toch aantrekkelijk

Han Polman, burgemeester van Bergen op 

Zoom en lid van de Stuurgroep Basisregi-

stratie Adressen en Gebouwen (BAG).
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Gebouwennota

‘ In tijden van rampen of crises is de BAG dus een zeer 

bruikbaar hulpmiddel’, zegt Han Polman. ‘Maar om een 

eenvoudiger voorbeeld te noemen: stel je wilt als ge-

meente een nieuwe gebouwennota opstellen. Dan wil 

je daarbij een overzicht van alle sportaccommodaties, 

wijkgebouwen en scholen in je gemeente. Je staat er 

nu soms van te kijken hoeveel handelingen er nodig 

zijn om die gegevens te achterhalen. Het is net een 

legpuzzel waarvan iedereen een stukje heeft. Met een 

goed beheerde basisregistratie krijg je het veel gemak-

kelijker en overzichtelijker. Voor de BAG geldt dat veel 

gemeenten een inhaalslag moeten maken, in hun 

eigen belang.’

Voortgang

Wat betreft de voortgang van de BAG ziet Polman 

verbetermogelijkheden. ‘Als lid van de landelijke 

stuurgroep BAG heb ik daar wel enig inzicht in. On-

langs zag ik de kaart van Nederland met daarin alle 

gemeenten met een kleurcodering voor hoe ver ze al 

zijn met invoering van de BAG. Dat ging – net als bij 

een stoplicht – van groen via oranje naar rood. Er zijn 

momenteel al redelijk wat gemeenten in het groen, 

maar slechts enkele zitten op de goede planning. Een 

grote categorie is al begonnen, maar veel te veel ge-

meenten zijn nog niet begonnen of hebben hulp 

nodig. Die hulp is er trouwens volop: er zijn de i-

teams van EGEM, er zijn de vliegende brigades van 

het BAG-team van VROM, je kunt bij de VNG hulp vra-

gen. Blijf in elk geval niet stil zitten; er is hulp be-

schikbaar en daar hoef je je niet voor te schamen. 

Ook wij in Bergen op Zoom hebben dat gedaan. Wij 

hadden hier zo’n drie jaar geleden ook een behoorlijk 

probleem op het gebied van ICT, dus ook wij komen 

van ver. Wij moesten vanuit een achterstandssituatie 

een forse inhaalslag maken, maar nu lopen we aardig 

in de pas.’

Vaart met digitale dienstverlening

Als burgemeester kun je erop toezien dat er enige 

vaart gemaakt wordt met digitale dienstverlening, en 

als onderdeel daarvan invoering van de BAG. Polman 

heeft een concreet advies: ‘Burgemeester, vraag eens 

aan je wethouder: zit er muziek in onze BAG? En let 

goed op welk antwoord er komt. Trouwens, ook raads-

leden zouden best eens mogen vragen hoe hun ge-

meente er voor staat wat betreft invoering van de BAG. 

Ik ben benieuwd naar de antwoorden!’ <

‘Zorg voor een politieke 

drive: zet informatie-

voorziening op de politieke 

agenda.’
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Lochemconferenties 2009
Februari is traditiegetrouw de maand van 

de Lochemconferenties. Dit jaar zijn er zes 

conferenties die doorlopen tot medio 

maart. Burgemeestersagenda 2009 is het 

centrale thema en er is aandacht voor het 

veranderend krachtenveld in de lokale poli-

tieke verhoudingen en de aanloop naar de 

raadsverkiezingen en collegevorming 2010. 

Ook staat een workshop over leiderschaps-

vereisten in de crisisbeheersing op het pro-

gramma. In totaal hebben ruim 300 burge-

meesters zich ingeschreven.

Voor wie dit jaar niet deelneemt, staat er 

de nodige informatie op de website van het 

NGB.

Zie www.burgemeesters.nl/Lochem2009.

Jaarvergadering NGB
Op woensdagmiddag 18 maart houdt het 

Nederlands Genootschap van Burgemees-

ters zijn jaarvergadering. De vergadering is 

toegankelijk voor leden en heeft de vaste 

agendapunten die bij een jaarvergadering 

horen: het jaarverslag 2009, het jaarplan 

2010, de jaarrekening 2009 en de begro-

ting 2010. Deze jaarvergadering zijn er 

geen bestuursvacatures te vervullen.

Najaarscongres NGB
Het lijkt nog ver weg, maar burgemees-

tersagenda’s stromen vol. Het najaarscon-

gres van het NGB is ook dit jaar weer op de 

eerste donderdag van oktober. Het congres 

– op 1 oktober 2009 dus – vindt plaats in 

Wassenaar.
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• De toekomst van het ambt

• Interview met Helen Zille, burgemeester 

van Kaapstad

• Terugblik op Lochem
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Gilles Borrie is oud-burgemeester van 

onder andere Eindhoven en inmiddels 

83. Hij schreef biografieën van gemeen-

tepolitici als Wibaut, Tak en Reinalda en 

publiceert nog steeds. Onlangs ver-

scheen Herinneringen en ontmoetingen 

van zijn hand, geen autobiografie, maar 

verhalen en anekdotes over mensen 

die volgens Borrie zelf invloed op hem 

hebben gehad. Bijvoorbeeld politici als 

Willem Drees, Joop den Uyl, Dries van 

Agt, Molly Geertsema, Ed van Thijn en 

letterkundigen als Henriëtte Roland 

Holst, A.M. de Jong, Garmt Stuiveling 

en Jef Last. 

G.W.B. Borrie, Herinneringen en ont-

moetingen - Burgemeester - historicus 

– vrijmetselaar, Uitgeverij Aksant, 

2008, ISBN 9789052603247; € 17,50.

verschenen



Februari is de tijd van de Lochem
conferenties. Een deel van de burgem

eesters bracht tijdens een interm
ezzo een bezoek aan de onlangs gerestaureerde G

rote Kerk in Lochem
.


