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Als alles verloopt, zoals het nu gaat, dan rolt over twee en een half jaar het
vijftigste nummer van het Burgemeestersblad bij u in de bus. Maar in deze
tiende jaargang mogen we best trots zijn op dit veertigste nummer. ‘Het
Burgemeestersblad’ heet nu gewoon ‘Burgemeestersblad’, en draagt als
ondertitel nog steeds ‘Nieuwsbrief Nederlands Genootschap van
Burgemeesters’, hoewel het blad inmiddels is uitgegroeid tot een kwartaalmagazine voor de beroepsgroep.
Anderhalf jaar geleden verscheen het eerste nummer (nr. 36) in de nieuwe
vormgeving. Die was tot stand gekomen na een advies van Edward Figee,
bekend communicatiedeskundige. Zijn advies was helder: minder tekst op
een bladzijde en grotere foto’s. Dat zou resulteren in een veel dikker blad,
maar met een eenvoudiger papiersoort en tweekleurendruk zouden de kosten binnen de perken gehouden kunnen worden. Daarvoor was overigens
wel een beperking tot vier nummers per jaar nodig. Vervolgens heeft vormgeefster Saskia Mpiana het blad in een nieuw jasje gestoken en is het een
uitgave van de VNG Uitgeverij (en nu dus SDU Uitgevers) geworden. Een
redactiecommissie onder voorzitterschap van Wim Zielhuis (burgemeester
van Oldebroek) begeleidt het Burgemeestersblad.
Nummer 1 verscheen in september 1996 en telde acht pagina’s. In het openingsartikel stond te lezen hoe het ‘Genootschap voor burgemeesters bezig
is te moderniseren, zich als het ware te ontstoffen’. Al voor dit eerste nummer was er een redactiecommissie ingesteld onder voorzitterschap van
Carry Abbenhues, destijds burgemeester van Hattem. Het blad bevatte uitgebreide BZK-berichten en veel aankondigingen en verslagen van bijeenkomsten.
Op 23 januari 1999 viel nummer 10 op de deurmat van de burgemeesters.
Pieter Tops en Stavros Zouridis gaven in een artikel hun visie op de toen
nog voorgenomen invoering van het dualisme. Zij adviseerden het NGB
‘zich nu vast te bezinnen op de betekenis van het dualisme voor de positie
van de burgemeester.’ Op de achterpagina staat een interview met W.M. de
Laat onder de kop ‘Waarnemer van beroep’, die overigens pas op 1 maart
2006 vertrok als waarnemer in Westervoort.
Nummer 20 rolde in juli 2001 met twaalf pagina’s van de persen. Inmiddels
kent het blad een achttal regionale correspondenten. Nieuw in het blad is
de voor burgemeesters ongetwijfeld grappige cartoon ‘Kettingreactie’. De
ene ambtsketen vraagt aan de andere: ‘Heb jij al een rechtspositie?’
Waarop de andere antwoordt: ‘Nee, maar wel een functioneringsgesprek.’
vervolg op pagina 3
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Maatwerk in het midden
Daags voor de algemene gelegenheid van dit jaar stuurde minister Remkes een
discussienota ‘maatwerk in het midden’ het land in. Met daaraan gekoppeld een
uitnodiging om met hem daarover in discussie te gaan. Misschien lokt dit commentaar om het nog eens op te pakken.
Anders dan we wellicht gewend zijn is de minister niet uitgesproken in zijn ideeën
hoe het allemaal moet maar laat ruimte voor debat. Als het Burgemeestersblad op
de mat ligt, zijn er vijf bijeenkomsten in het land geweest waar de minister wil
spreken met bestuurders over de toekomst van het middenbestuur. De minister
geeft met een aantal scenario’s richting aan de discussie. De notitie heeft de vereiste dikte voor een goede discussie. Dat wil zeggen: niet te dik. Daarnaast durft
de minister ook zaken ter discussie te stellen. De nota noemt het een doorbraak in
het denken over het middenbestuur. Daarnaast stelt de heer Remkes dat veranderingen in de bestuurlijke structuur alleen zinvol zijn indien zij een oplossing bieden voor maatschappelijke problemen, leiden tot meer helderheid en – naar mijn
mening heel belangrijk – ruimte bieden voor differentiatie. De minister ziet de differentiatie vooral tussen de randstad en de rest van Nederland.
De notitie van de minister laat een belangrijk aantal zaken open. Het is zelfs
gedurfd als er scenario’s worden overwogen waarin er sprake is van stadstaten.
Met name in de Randstad streeft de minister vooral naar minder bestuurlijke eenheden, bestuurslagen en bijbehorende bestuurders en ambtenaren. Naar mijn
mening moet er dus ook gekozen worden voor een hoge kwaliteit bestuurders en
bestuurders met durf.
Traditiegetrouw lees ik dergelijke notities door op zoek naar het begrip herindeling en met de vraag ‘welk inwonertal duikt er nu weer op’. Geen! Wel erg vaak het
adagium herindeling is goed, maar geen grens.
De minister: ‘Decentralisatie van rijkstaken in relatie tot bestuurlijk ,,kunnen’’ van
een gemeente is een titel om naar een krachtiger herindelingsbeleid te grijpen’. En
daar zou naar mijn mening de nuance kunnen komen. Ik las de notitie op het
moment dat ik de overstap ga maken van Schermer naar Teylingen. Met andere
woorden van ‘de rest’ naar ‘de Randstad’. Van een kleine, terecht zelfstandige
gemeente in Noord-Holland naar een stevige, terecht heringedeelde gemeente in
de Leidse regio. Dat was ook daags na het VNG-congres waar professor Bovens
een beeld schetste van de gemeenten in 2015 met een hoge mate van pluriformiteit en minder regionale hulpstructuren.
Dat zou ik graag zien. Niet alle gemeenten zijn gelijk, maar sommige gemeenten
zijn gelijker, zoals dat nu zonder formele erkenning al het geval is. Maak gewoon
een verregaand onderscheid. Bijvoorbeeld een grotere erkenning van de G4 en de
G28. Maar ook een erkenning en ondersteuning van de K80. En dan niet de overdracht van dezelfde rijkstaak naar alle gemeenten maar naar sommige gemeenten. En dan dus anders naar de steden en ook anders naar de plattelandsgemeenten. Misschien is er dan sprake van echt maatwerk in het midden?

Sander W.J.G. Schelberg,
burgemeester van Schermer,
lid redactiecommissie Burgemeestersblad
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vervolg van pagina 1 •
Het Burgemeestersblad nr. 30 verscheen in juni 2003 en lijkt in het
teken van afscheid te staan. Carry Abbenhues heeft het burgemeesterschap achter zich gelaten en afscheid genomen van de
redactiecommissie. Ook neemt het NGB afscheid van Jan de Wildt
die zich jarenlang heeft ingezet voor het Boegbeeldprogramma
voor de burgemeesters. En nr. 30 bevat een van de laatste afleveringen van Coninck.

En nu is er dus Burgemeestersblad nr. 40, 24 pagina’s dik.
Verslagen en aankondigingen staan er niet meer in; die zijn verhuisd naar de Burgemeesters-vak-mail en de website. Wel artikelen over de nieuwe voorzitter van het NGB, sociale cohesie, de vallende burgemeester, burgemeesters in oorlogstijd en de veiligheidsregio.
Zie ook de achterpagina.

Van en voor mensen
Afgelopen vrijdagavond waren mijn vrouw en ik
aanwezig bij een afscheidsconcert in de Grote
Kerk van Dordrecht. De dirigent van de cantorij
nam afscheid en keert na meer dan dertig jaar verblijf in Nederland terug naar haar geboorteland
Zuid-Afrika. Na afloop van het prachtige concert
(Mozart, Brahms, Schubert ) kreeg ik het woord. Ik
mocht mededelen dat het H.M. de Koningin had
behaagd de dirigent te benoemen tot lid in de
Orde van Oranje Nassau. Voor iedere aanwezige
was deze mededeling het hoogtepunt van de
avond.
Zaterdagochtend opende ik een tentoonstelling in
buurthuis de Driesprong. Een wijkbewoner, een
zeer getalenteerde kunstschilder/glazenier, had
de rookruimte van wandbeschilderingen voorzien.
Taferelen van het Dordt van vroeger. Deze vrijwilliger, die al veertig jaar in de wijk actief is, vond
mijn aanwezigheid de bekroning van al zijn jarenlange inspanningen. Dat werd nog mooier toen ik
onthulde ook zelf de rookruimte van het stadskantoor zo nu en dan te bezoeken. We hadden
meteen een band.
’s middags reden mijn vrouw en ik mee met een
tocht met vijftig koetsen, waar ruim 300 geestelijk
gehandicapte kinderen en jongeren met hulp van
enige honderden vrijwilligers door de stad reden
met een grote feestmiddag als toetje. Op die
feestmiddag optredens van vertolkers van het
Nederlandse Lied die zonder enige gage met veel
genoegen optraden. Een boom van een knul zei
tegen mij dat hij het fantastisch vond dat wij er
ook waren ‘op onze vrije zaterdagmiddag’ want
‘nu worden we echt serieus genomen’.

In ons ambt betekenen we klaarblijkelijk veel voor
de mensen van de gemeente, de inwoners. En dat
is niet aan rang of stand gebonden. Zijn we ons
altijd wel voldoende bewust van de impact van
ons optreden? Dat mensen je komst oprecht waarderen, dat beschouwen als een teken van persoonlijke aandacht in een tijd waarin anonimiteit
hoogtij viert. De brieven die namens de Koningin
worden gestuurd bij huwelijksjubilea en het bereiken van de leeftijd van 100 jaar krijgen niet voor
niets altijd en overal een ereplaats. Het gaat om
aandacht en erkenning.
Daarom is het voor inwoners ook zo’n schok als
een burgemeester ‘valt’. En er valt de laatste tijd
nogal eens een collega. Dat is voor de persoon
een drama, maar evenzeer voor de gemeenschap.
Die wordt aangetast in het vertrouwen dat men
eigenlijk per definitie heeft in de burgemeester.
Wij zullen in ons bestuur moeten nagaan wat wij
er aan kunnen doen om te voorkomen dat burgemeesters vallen. De oorzaken zijn velerlei, zo
meldt het recent verschenen onderzoeksrapport,
maar vaak ligt de oorzaak in de persoon van de
burgemeester. Daar moet met ons professionaliseringsprogramma veel aan te doen zijn. Want wie
staat zie toe dat hij niet valle!
Mooi ambt hebben we: van mensen, voor
mensen!!
Ronald Bandell,
voorzitter NGB
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De verschillen tussen mensen nemen alleen maar toe. Om burgeroorlogen in Nederland te voorkomen,
moet er een beschavingsoffensief op gang komen, meent cultuursocioloog Gabriël van den Brink. Iedereen
die macht en verantwoordelijkheid heeft, moet het lef hebben om uit te dragen wat wel en niet beschaafd
is. Van het gezemel over sociale cohesie moet hij niet zoveel hebben. ‘Dat ademt mij te veel de sfeer van
het communitarisme.’

Prof. dr. Gabriël van den Brink pleit voor beschavingsoffensief

‘Professionals moeten hun
publieke
nveilige wijken, jongeren zonder startkwalificatie voor de
arbeidsmarkt, toenemende segregatie tussen bevolkingsgroepen. Ga er maar aan staan, zegt Gabriël van den
Brink, cultuursocioloog en hoogleraar bestuurskunde aan de
Universiteit van Tilburg. ‘Politiemensen, welzijnswerkers, leerkrachten en lokale bestuurders worden overweldigd door een
overvloed aan problemen. Maak daar maar eens chocola van. Dat
is bijna niet te doen. De chaos is ongehoord. Het ontbreekt aan
debat op basis van realistische argumenten. Er wordt nu van alles
en nog wat beweerd, maar er is niemand die met veel overtuiging
kan zeggen hoe het zit. Dat er zoveel verwarring bestaat over wat
er in de Nederlandse samenleving aan de hand is, lijkt mij slecht
voor het bestuur en het publiek debat.’

O

‘Je hebt grijze muizen en
Opsteltens.’

Veel professionals, weet hij, hebben dan ook behoefte aan duiding. Hoe moeten we omgaan met de groeiende segregatie? ‘Het
hoofd van de school, de hoofdcommissaris en de burgemeester
lezen de krant, kijken televisie, lezen beleidsnota’s, hebben adviseurs, schakelen bureaus in, enzovoort. Dat levert vooral papier
op: een hoop cijfers en een berg verhalen. Maar in plaats van meer
grip op de samenleving, leidt het juist tot minder zicht op de werkelijkheid.’

4

burgemeestersblad 40 2006

Het is dan ook niet onlogisch, zegt Van den Brink, dat zijn boeken
heel vlot over de toonbank gaan. ‘Ik probeer orde aan te brengen,
waardoor de chaos weer begrijpelijk wordt. Ik vergelijk mijn werk
met dat van een opticien die iemand een bril aanmeet. Die vraagt
steeds of het beeld scherper of juist minder scherp wordt, totdat
de klant aangeeft door welke glazen hij het beste ziet. Ik zeg in
mijn boeken en artikelen niet wat er dient te gebeuren, maar ik
geef lezers een conceptuele bril waardoor ze scherper kunnen zien
wat er aan de hand is.

Grip op realiteit
‘Om grip te krijgen op de realiteit’, zegt Van den Brink, ‘is het van
belang dat beleidsmakers op een zo laag mogelijk niveau hun
informatie verzamelen. Dan heb je nog geen oplossing, maar je
weet wel waar het over gaat. Je moet letten op wat er werkelijk
speelt, hoe ingewikkeld die realiteit ook is. Zeil niet weg in abstracte interpretaties en mooie verhalen. Sta met beide benen op
de grond. Vaak betekent dat dat je als beleidsmaker je kantoor
moet verlaten en te rade moet gaan bij mensen die in een bepaald
veld werkzaam zijn. Wil je weten hoe het met de basisschool gaat,
dan moet je met de juf voor de klas praten. Als je wilt weten wat er
in een probleemwijk speelt, praat met de bewoners en met de
buurtregisseur. Wil je weten wat er met werklozen aan de hand is,
ga in gesprek met de mensen achter de balie van de sociale
dienst.’
‘Neem bijvoorbeeld verslavingszorg in een stad’, zegt hij. ‘Als je er
als politicus diep van overtuigd bent dat gedwongen afkicken niet
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sociale cohesie

Prof. dr. Gabriël van den Brink, hoogleraar Bestuurskunde aan de
Universiteit van Tilburg.

verantwoordelijkheid nemen’
alleen mogelijk is, maar ook gerechtvaardigd om redenen van de
betrokkene, van kosten, van volksgezondheid, dan kun je dat heus
wel regelen met een of meer coalitiepartners. Maar de vraag is:
kan dat wel, moet dat wel, willen we dat wel?’ Er is veel twijfel bij
alle belangrijke dossiers in Nederland, constateert hij zorgelijk. ‘Of
het nu gaat over het uitzenden van troepen naar Uruzgan, integratie, morele kwesties, wangedrag van kinderen op de openbare
weg. Overal zitten we met een gigantisch interpretatieprobleem.
Hebben we daar een verhaal over? Nee dus. Dat is uiteengevallen
in allerlei verhalen die met elkaar concurreren en waar geen overeenstemming meer over bestaat.’

Gletsjer
Een belangrijke punt is, volgens Van den Brink, dat we de egalitaire samenleving die zo kenmerkend is voor Nederland aan het
kwijtraken zijn. ‘We zijn wel voor gelijke rechten, maar de ongelijkheid tussen mensen wordt alleen maar groter door allerlei maatschappelijke processen. De maatschappelijke krachten die verantwoordelijk zijn voor die groeiende ongelijkheid, zijn niet te stuiten.
We moeten niet de illusie hebben dat we daar met beleidsmaatregelen iets tegen kunnen doen. Neem de inkomensongelijkheid in
de Westerse wereld. Die neemt sinds de jaren zeventig weer toe.
Zo’n ontwikkeling is als de gletsjer die over een grassprietje
schuift.’
Er zijn grote verschillen tussen mensen en die nemen misschien
nog wel toe, vervolgt hij. ‘Niet alleen tussen etnische groepen,
maar ook tussen u en mij.’ Een belangrijk middel om die groei-

ende ongelijkheid in de samenleving te compenseren, is het
bevorderen van burgerschap. ‘We moeten zoeken naar nieuwe
manieren om de maatschappelijke betrokkenheid van burgers te
organiseren en burgerschap en openbaar fatsoen te bevorderen.
Er moet toch een zekere sociale ordening zijn in de stad.
Processen tussen mensen moeten beschaafd en democratisch
verlopen.’

‘De maatschappelijke krachten die
verantwoordelijk zijn voor die
groeiende ongelijkheid, zijn niet te
stuiten.’

Hij is dus niet zo voor het hameren op het verbeteren van de
sociale cohesie, zegt hij. ‘Dat ademt mij te veel de sfeer van het
communitarisme. Het idee daarbij is: als we nu allemaal dezelfde waarden delen en een gemeenschap vormen dan komen we
er wel. Ik vind dat dat niet zo goed past bij de moderne tijd.’ Als
Cohen het heeft over de boel bij elkaar houden, stelt Van den
Brink, bedoelt hij niet dat hij van Amsterdam een dorp wil
maken waar de mensen voortdurend bij elkaar over de vloer
komen. ‘Hij bedoelt dat hij wil voorkomen dat er burgeroorlog
ontstaat. De vijandschap moet minder en je moet op een ordelijke manier met elkaar in debat.’

burgemeestersblad 40 2006
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Durf
Een belangrijk hulpmiddel om ervoor te zorgen dat mensen in
Nederland fatsoenlijk met elkaar omgaan, meent de Tilburgse
hoogleraar, zou zijn dat als de elite van Nederland (‘iedereen die
macht en verantwoordelijkheid heeft’) meer helderheid schept op
normatief gebied. ‘De elite moet actief uitdragen aan welke ethische en politieke beginselen we in Nederland willen vasthouden.’

‘Er is niemand die met veel

Fatsoen

overtuiging kan zeggen hoe

Het beschavingsoffensief van Van den Brink zou wat hem betreft
best mogen resulteren in een nieuw soort Maatschappij tot Nut
van ’t Algemeen. ‘Het aardige van die initiatieven – eind 18de en
begin 19de eeuw – was dat burgers zich daar verenigden met een
duidelijk idee over wat het algemeen belang was. Ze spraken er
ook in normatieve zin over, ze hadden een helder idee over wat
wel en niet beschaafd was. Ook waren ze goed geworteld in de
maatschappelijke bovenlaag. Ze behoorden veelal tot de lokale
elite zoals predikanten, artsen, onderwijzers, etc. Zij konden dat
normatieve verhaal goed vertalen naar het gewone volk.’
Dat soort gezag bestaat niet meer, maar hij denkt dat het terug
zou kunnen komen. Bijvoorbeeld door een juf duidelijk de verantwoordelijkheid te geven voor wat er in haar klas tussen 9.00 en
15.00 uur gebeurt en dat schooldirectie en overheid haar daarin
steunen.’ Inherent aan het neerleggen van meer verantwoordelijkheden bij vakmensen is dat ze wel de tijd moeten krijgen om hun
werk goed te doen en dat ze af moeten van al die administratieve
taken die nu zeeën van tijd kosten. ‘We moeten meer verantwoordelijkheid bij professionals neerleggen en niet alles meetbaar willen maken. Dat het dan af en toe mis gaat, is waar, maar in de
praktijk zal het wel meevallen. Professionals in ons land hebben
een hoge moraliteit. Als ik moest kiezen tussen het gezonde verstand van een professional of de eindcontrole door de overheid,
dan wist ik het wel.’

het zit.’
Van den Brink erkent dat het uitdragen van normen en waarden in
Nederland door de elite niet zo makkelijk is. ‘Op dat gebied zijn
onderwijzers, artsen, bestuurders, managers in bedrijven zelf óók
in de war. Bovendien zien velen het niet als hun taak. Nogal wat
professionals die werkzaam zijn op het gebied van onderwijs, welzijn, gezondheid en veiligheid hebben een functionalistische taakopvatting. Ze zijn ergens voor en dat doen ze dan. Maar naar mijn
overtuiging hebben deze professionals ook een publieke taak. En
die is onvermijdelijk normatief. Zij moeten overbrengen wat wel en
niet kan. Daar is een zekere moed voor nodig. Een durf die we in
Nederland lang niet hebben getoond. Mensen moeten op
beschaafde wijze worden aangesproken op hun gedrag.’ Gelukkig
verandert dat al een beetje, constateert hij. ‘Er zijn talloze mensen
die orde scheppen in hun eigen woon- of werkomgeving. Er zijn
genoeg juffen die het niet accepteren als een jongetje voortdurend
zit te klieren in de klas en die het lef hebben om dat met de
ouders te bespreken. De behoefte om variatie in gedrag wat in te
perken en in een bepaalde richting sturen, leeft momenteel tamelijk breed in Nederland.’
Ook burgemeesters, aldus Van den Brink, hebben de taak om een
politieke en publieke moraal uit te dragen. Zij moeten de norm

6

stellen als in het publieke of politieke debat bepaalde fatsoensgrenzen worden overschreden. Dat is trouwens iets anders dan het
instellen van een verbod. Ze moeten laten zien hoe je een goed
debat voert, hoe je op een democratische manier kunt omgaan
met belangentegenstellingen. De indruk van Van den Brink is dat
er enorme verschillen zijn tussen burgemeesters in het tonen van
betrokkenheid en het stellen van normatieve grenzen. ‘Je hebt grijze muizen en Opsteltens.’

burgemeestersblad 40 2006
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interview

Ronald Bandell, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van het
Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

De burgemeester is een
echte prof!
Ronald Bandell moest er even over nadenken, toen Jaap Pop hem vorig jaar benaderde met de vraag of hij
voorzitter van het NGB wilde worden. Voor Jaap Pop zou een dergelijke vraag een soort van mededeling
geweest zijn, maar Bandell moest er echt even over nadenken. De burgemeester van Dordrecht is immers
buiten zijn stad al in vele verbanden actief. En als hij iets toezegt, dan wil hij het ook goed doen. Nu fungeert hij alweer drie maanden als voorzitter van het Genootschap en heeft hij zijn plek gevonden.

et NGB is de komende jaren meer nodig dan ooit. Het
zijn voor de burgemeesters immers spannende tijden.
Niet alleen vanwege de mogelijke veranderingen in de
verkiezingswijze van de burgemeester, maar vooral ook voor de
taken en bevoegdheden van de burgemeester is het goed dat de
burgemeesters via het NGB hun stem kunnen laten horen. Ik zie
het als een uitdaging om met het nieuwe bestuur van het NGB het
debat over deze zaken te voeren. En het liefst zou ik vanuit onze
beroepsgroep zelf voorstellen ontwikkelen.’

‘H

Waar sta je zelf in het dossier gekozen
burgemeester?
‘Ik ben binnen de PvdA voor een door de raad gekozen burgemeester. Maar binnen de beroepsgroep van burgemeesters zie ik
alle mogelijke verschillende meningen. Het NGB moet zich dan
ook niet bewegen binnen de partijpolitieke discussies. Er zijn collega’s genoeg die in hun partijen actief zijn. Voor het NGB is het
van het grootste belang dat de professionaliteit van de burgemeester centraal staat. Ongeacht of hij gekozen is of niet: de burgemeester moet een professional zijn. Het professionaliseringsfonds dat we nu hebben, doet het goed. De commissie die zich
bezighoudt met het opleidingenprogramma en de

Lochemconferenties hebben de laatste jaren een aantal belangrijke verbeteringen tot stand gebracht. Ik waardeer de inzet van de
collega’s in deze commissie dan ook zeer.’

Kunnen we wat met ‘De vallende burgemeester’?
‘Het rapport dat nu is verschenen over de vallende burgemeesters,
vind ik zeer waardevol. De onderzoekers hebben veel werk
gemaakt van de studie en doen richting alle betrokkenen de nodige aanbevelingen. Ik hoop dat iedereen die serieus ter harte
neemt. In ieder geval zal het bestuur van het NGB de aanbevelingen die aan het Genootschap gericht zijn in zijn eerstvolgende vergadering bespreken. Neem nu dat professionaliseringsfonds;
mogelijk zijn daar nog mogelijkheden om te voorkomen dat burgemeesters onnodig in de problemen komen. Ik vind dat we op die
professionaliteit echt sterker moeten inzetten.
Ik zie dat het NGB zelf ook een professionalisering heeft ondergaan. Heel wat jaren had ik de indruk dat het meer een sociëteit
was dan een Genootschap dat in deze tijd past. Nu is het een
echte branche-organisatie geworden. Je moet dat niet verwarren
met een vakbeweging. Die heeft haar eigen functie. Bij ons staat
het nadenken over de ontwikkeling van het ambt centraal. Ik merk
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dat het NGB zich daarmee een belangrijke adviesrol richting de
ministers en het parlement heeft verworven. Onze meningen doen
ertoe. Dat komt vooral omdat we ons ver houden van partijpolitieke discussies over de verkiezingswijze. Ook van belang is het dat
wij voortdurend kijken naar veranderingen in de bevoegdheden
van de burgemeester en deze niet los zien van de andere onderdelen van het lokaal bestuur.
Neem nu de openbare ordebevoegdheden. Allerlei deelproblemen
worden solitair behandeld. Dat leidt tot grote ergernissen. Zo komt
ineens de uithuisplaatsing als bevoegdheid bij huiselijk geweld uit
de lucht vallen en nu komt de Kamer weer met de bijzondere gedragsaanwijzing. Dat getuigt niet van een doordachte visie bij de
wetgever. Wij zijn er nu wel mee bezig en willen de komende periode
daar met de minister en anderen verder over van gedachten wisselen.’

Je noemde net de vakbonden …?
‘Ik vind de relatie met de bonden nu hartelijk. We moeten blij zijn
met onze collega’s die nu veel tijd in de bonden stoppen.
Periodiek overleg tussen NGB en de bonden is goed om zaken op
elkaar af te stemmen. Over de structuurwijzigingen tussen de bonden en het Genootschap moeten we maar niet te veel discussiëren. Ik heb groot vertrouwen in onze vertegenwoordigers in het

‘Het NGB moet zich niet bewegen
binnen de partijpolitieke
discussies. Er zijn collega’s genoeg
die in hun partij actief zijn.’
Georganiseerd Overleg burgemeesters. En ik weet hoe ondankbaar hun werk soms kan zijn. Neem nu de APPA; je moet je soms
jaren inzetten om voortgang te boeken. In dat dossier liggen er nu
kansen om zaken eens goed te regelen.’

8
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En de oud-burgemeesters?
‘Er was begin dit jaar bij de postactieven veel emotie rond de
wijziging van de verenigingsstatuten. Ik ken veel oud-collega’s
persoonlijk en was ooit één van jongste burgemeesters. Toch
vind ik de koerswijziging terecht. Er is met de oudere burgemeesters en oud-burgemeesters veel tot stand gebracht. Maar

‘We moeten blij zijn met onze
collega’s die nu veel tijd in de bonden stoppen.’

juist nu willen de actieve leden de verdieping van het vak centraal stellen. Natuurlijk moeten de oud-collega’s die ontwikkelingen kunnen volgen. Het gaat daarbij niet om het stemrecht,
maar om het gevoel om met vakgenoten te zijn. Als burgemeesters moeten we het gevoel hebben dat we bij het korps burgemeesters horen. Men heeft duidelijk wat met elkaar. Dat zie je
ook in de Kringen, waar soms met oud-burgemeesters en ook
wel met partners bijeen gekomen wordt. Dat is verbondenheid
met elkaar; je moet de eenzaamheid van het vak niet verwaarlozen. We moeten zuinig zijn op het ,,esprit de corps’’. Ik ben dan
ook blij dat het bestuur heeft onderstreept dat we de band met
de voormalig burgemeesters goed moeten onderhouden. Dat
geldt ook voor het jaarlijkse congres, waarvoor we de oud-collega’s uitnodigen.’

Waar moet het NGB zich op richten?
‘De positie en de autonomie van het lokaal bestuur als zodanig
verdienen meer aandacht. We moeten ervoor oppassen dat het
Rijk te veel denkt vanuit de ,,Staat der Nederlanden’’. Het openbaar bestuur bestaat uit het Rijk, provincies en gemeenten. Het
besef dat deze drie niveaus elk een eigen open huishouding voeren is een permanent aandachtspunt. Zoals ik al aangaf, staat de
inrichting van het lokaal bestuur met een doordachte visie op de
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bevoegdheden en de aanstellingswijze van de burgemeester hoog
op de agenda.
Binnen de eigen beroepsgroep vind ik dat we de professionalisering moeten doorzetten. We hebben bij minister Remkes aangegeven dat hier meer structurele aandacht voor moet komen. Het professionaliseringsfonds heeft zichzelf bewezen. Voor de continuïteit
van het programma is het van belang om niet ieder jaar een nieuwe collectie van opleidingen te maken, maar meerjarenafspraken
te hebben. Gelukkig ziet de minister dat ook en heeft hij onlangs
in een brief zijn en onze intentie bevestigd om het fonds ook na
2008 voort te zetten.’

Heeft het NGB ook een eigen geluid?
‘Het NGB zal zich namens de burgemeesters in tal van dossiers
moeten uitspreken. Natuurlijk in goed overleg met de bonden
en de VNG, maar de burgemeesters moeten ook een eigen
geluid laten horen. Daar moet vooral in doorklinken dat het burgemeestersvak een mooi en fascinerend beroep is. De mensen
waarderen hun burgemeester en er is vertrouwen; we moeten

dan ook niet uitstralen dat het kommer en kwel is. Ik vind het
na 29 jaar nog steeds een fascinerend beroep waarin je op een
breed terrein actief kunt zijn en veel van je eigen kwaliteiten in
kwijt kunt. Als burgemeesters moeten we dat absoluut blijven

‘Het idee dat burgemeesters niks
kunnen, klopt niet. Burgemeesters
zijn geen politieke hangjongeren!’
uitdragen. We mogen daarbij best wat meer plezier uitstralen.
Voor mensen doet de burgemeester er wat toe. Men verwacht
terecht veel van de burgemeesters. Het idee dat burgemeesters
niks kunnen, klopt niet. Burgemeesters zijn geen politieke hangjongeren!’
Ruud van Bennekom
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de vallende burgemeester
Onderzoek naar burgemeesters in probleemsituaties

De vallende
Op 6 oktober 2005 beleefden vele burgemeesters een mooie dag in Alphen aan den Rijn. Hun Genootschap
bestond vijftig jaar en dat werd gevierd in aanwezigheid van de koningin. Toen NGB-coördinator Ruud van
Bennekom tussen de middag zijn voicemail beluisterde, stonden er zes journalisten op, die allemaal vroegen om commentaar van het NGB op Den Helder en Wassenaar; daar was de burgemeester in een ‘bestuurlijke probleemsituatie’ geraakt. Niet lang daarna startte een onderzoeksteam onder leiding van prof. Arno
Korsten en Harry Aardema een studie naar het vertrek van burgemeesters. Onlangs verscheen hun onderzoeksrapport ‘De vallende burgemeester.’

n totaal hebben de onderzoekers over de periode
van 2000 tot en met 2005 36 ‘gevallen burgemeesters’ getraceerd. De onderzoekers: ‘Het aantal van
36 gevallen burgemeesters is in het licht van het totaal
aantal gemeenten van circa 460 niet groot. Verder
dient bedacht te worden dat het burgemeesterschap
een functie is die er maatschappelijk toe doet en snel
in de schijnwerpers staat. De complexiteit aan relaties
maakt de kans op spanning reëel. Daar staat tegenover dat het gedwongen en vrijwillig gedwongen vertrek in 2004 en 2005 groter was dan in de jaren daarvoor. Bovendien zijn volgens onze gesprekspartners
meer burgemeesters dan de 36 gedwongen vertrokken
burgemeesters in probleemsituaties beland. Deze burgemeesters zijn weliswaar niet gedwongen tot vertrek,
maar ondervonden toch een zodanige druk dat ze
soms een ‘onzichtbaar’ heenkomen zochten. Ze vertrokken vrijwillig en bleven buiten de media-aandacht
en de statistieken over vertrekkers.’

I

Vogelvrij
De onderzoekers constateren dat burgemeesters sterk
afhankelijk geworden zijn van het vertrouwen van de
raad. Meerdere gedwongen vertrokken burgemeesters
voelden zich zelfs ‘vogelvrij’, omdat zij geen anker
meer hadden om zich aan vast te grijpen. Zij konden
geen aanhang mobiliseren. Een burgemeester blijkt de
steun van een raad te kunnen verwerven en behouden
door de rol van verbinder te kiezen. In driekwart van
ruim honderd geanalyseerde recente profielschetsen
wordt ook een verbinder gevraagd. ‘Uit ons onderzoek
blijkt echter dat tal van burgemeesters die gedwongen
moesten vertrekken niet voldoende competenties op
dit vlak toonden. Zij schoten te kort in het tegelijker-
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tijd spelen in verschillende arena’s (‘ieder zijn deel
geven’)’, zo staat te lezen in het rapport.

Dualisme niet cruciaal
De gemeenteraad vervult een cruciale rol in de aanstelling en vaak ook in het gedwongen vertrek van burgemeesters. ‘Diverse vrijwillig vertrokken burgemeesters vertrokken omdat de raad hen niet wilde herbenoemen. Een proces dat nogal eens in procedureel
opzicht geen schoonheidsprijs verdiende, bijvoorbeeld
omdat gemeenteraden geen functioneringsgesprekken
bleken te hebben gehouden met de burgemeester. (…)
Dat de raad cruciaal is geworden in het ‘burgemeesterlijk’ bestel, wil niet zeggen dat de dualisering een
wezenlijke factor is in het gedwongen vertrek van burgemeesters. De dualisering leidde weliswaar tot versterkte eigenstandigheid van raad en college, maar
veel betrokkenen wijzen de dualisering niet aan als de
cruciale factor die de val van de burgemeester naderbij
bracht. Dat tal van raden toch daadkrachtiger optreden
door burgemeesters te presseren tot vertrek, moet
eerder herleid worden tot verschuivende waarden en
normen in de samenleving’, aldus de onderzoekers.

Persoonlijkheid
De onderzoekers wijzen erop dat de persoonlijkheid
van de (vertrokken) burgemeester vaak een rol heeft
gespeeld in de ontstane problemen. ‘Het blijkt dat veel
ex-burgemeesters weliswaar over krachtige bestuurlijke competenties beschikten, maar in de gemeente
waar ze tot vertrek werden gedwongen niet uitblonken
in signalerend vermogen over eigen sterkten en zwakten en over hoe anderen naar hen keken. Evenmin
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Conflictpotentie
Wilt u weten of een gemeente voor een burgemeesterskandidaat een bestuurlijk risicovolle is, loop dan de volgende vragen langs en traceer de conflictpotentie waardoor de burgemeester het moeilijk kan krijgen:
• Analyseer of het gemeentebestuur een koers heeft uitgezet
waar men echt voor gaat, die men constructief volgt. Of is
het zo dat de discussie in de raad vooral beperkt blijft tot
details en tot het elkaar vliegen afvangen?
• Analyseer de bestuursstructuur. Ga na of sprake is van een
versplinterde democratie: bezie het aantal raadsfracties, kijk
of er enkele grotere fracties zijn van nagenoeg gelijke grootte, het aantal kleine fracties en de fractiegrootte.
• Bezie de coalitiebreedte: hoe breed is het college samengesteld, hoeveel fracties steunen het college en hoe groot is de
meerderheid in de raad?
• Analyseer de bestuurscultuur: bezie het integriteitsbeleid;
bezie hoe hoog de zuurgraad is bij besprekingen in de raad.

toonden zij sterke kwaliteiten om zich te bezinnen, of
het eigen gedrag aan te passen. Hoewel intervisie en
coaching volop in de cases voorkwamen, bleken burgemeesters nogal eens te blijven wie ze ‘nu eenmaal’
waren, ook waar de omgeving vroeg om aanpassing.
De burgemeester zelf is daarmee een belangrijke risicofactor gebleken.’
De kwaliteiten van burgemeesters en hun mindere
punten zijn natuurlijk uniek en de omstandigheden
zijn dat evenzeer. Context en mensen verschillen per
casus. De onderzoekers zijn zich daarvan bewust,
maar noemen toch een paar ‘constanten’ die uit de
analyses naar voren zijn gekomen. ‘In de eerste plaats:
onvoldoende in staat zijn om de eigen tekortkomingen
of beeldvorming daarover te signaleren, daarop reflecteren en er vervolgens iets aan doen. Wie wil overleven, moet beschikken over vermogen tot bezinning en
adaptiviteit. Dat onderkennen in bijna elke casus de
andere geïnterviewden dan de betrokken ex-burgemeester. Een tweede tekortkoming is het kiezen van
een bestuursstijl en zich dus opstellen in houding en
gedrag op een manier die niet meer past bij een eens
actuele en geformuleerde profielschets voor de burge-

Wordt gewag gemaakt van botsende opvattingen over hoe
het hoort? Ga ervan uit dat betrokkenen alleen spreken over
de bestuurscultuur als die (min of meer) negatief is.
• Hoe zijn de betrekkingen tussen college en raad? Ga na of
sprake is van discussie met een hoog of laag conflictgehalte
rond bepaalde dossiers.
• Hoe staat het met de bestuursmiddelen, zoals op het vlak
van organisatie en management en de kwaliteit van de
bestuurlijk-ambtelijke betrekkingen? Liggen burgemeester
en gemeentesecretaris elkaar? Functioneert de organisatie
(sub)optimaal? Wordt de burgemeester gesteund in de werkzaamheden? Uit zich dat of werkt dat door in raadsdiscussies en de verhouding college-raad?
• Welke rol speelt de pers? Zit die dicht op het bestuur? Werd
er een dossier opgebouwd rondom de vorige burgemeester
en/of wethouders?
Bron: De vallende burgemeester

meester of – algemener – los van de profielschets
gegroeide verwachtingen.’

Risicovolle gemeenten
Ook noemen de onderzoekers de zogenaamde
bestuurlijk risicovolle gemeenten, alwaar het voor burgemeesters het meest moeilijk is om te overleven.
Deze gemeenten kenmerken zich door een instabiel
college, een gefragmenteerde bestuursstructuur van
een in kleine fracties opgedeelde raad met afsplitsingen en een negatieve bestuurscultuur. In zo’n cultuur
is particularisme onvoldoende uitgesloten, gaat antagonistisch debat boven beraad, is de ambtelijke
ondersteuning niet optimaal en het strategisch denken
beperkt.

De vallende burgemeester is te downloaden op
www.burgemeesters.nl
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NGB neemt aanbevelingen ‘De vallende burgemeester’ ter harte

Burgemeesterschap vereist
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is nauw betrokken geweest bij het onderzoek van Korsten
en Aardema. Vanaf het moment dat het NGB hoorde van het mogelijke onderzoek van BZK naar de burgemeesters, heeft het bestuur aangegeven dat het NGB een rol van betekenis wilde spelen. Dat resulteerde
al snel in een gedeeld opdrachtgeverschap met BZK. Michel Marijnen, burgemeester van Roosendaal en
vice-voorzitter van het NGB, tradt op als voorzitter van de begeleidingscommissie.
arijnen is duidelijk onder de indruk van het
werk van de onderzoekers en van het verschenen rapport. ‘Ik vind het een waardevolle studie geworden. De onderzoekers zijn gedegen te werk
gegaan. Ze hebben met vele vertrokken burgemeesters
gesproken en ook met anderen die bij de lokale probleemsituaties betrokken waren. Ook zijn ze er goed in
geslaagd om een goede schets te geven van waar je als
burgemeester allemaal in verzeild kunt raken.’

M

Aanbevelingen aan het NGB
De onderzoekers doen de volgende aanbevelingen aan het
Nederlands Genootschap van Burgemeesters:
• Het NGB moet doorgaan met het aanbieden van opleidingen voor
burgemeesters en met het zoeken naar innovatieve manieren om
burgemeesters robuust te maken, zodat de sneuvelkans beperkt
wordt. Daartoe behoort het organiseren van bezinning op uitgewerkte voorbeelden van hoe een burgemeester werkendeweg kon
sneuvelen.
• Het NGB moet meer specifiek uitdragen welke risico’s burgemeesters lopen in bepaalde bestuurlijk risicovolle gemeenten en faciliteiten aanbieden voor reflectie daarop. Bepaalde burgemeesters
moeten ook gevoelig worden gemaakt voor wat ertoe doet. Dit
onderzoek toont aan dat bepaalde burgemeesters weinig zicht hebben op het eigen risicoprofiel.
• Mediatraining is en blijft van belang. Met een defensieve opstelling
naar de pers zijn gevallen burgemeesters over het algemeen weinig
opgeschoten.
• Het NGB moet intervisie blijven stimuleren, en bevorderen dat
financiering hiervan zorgt voor laagdrempeligheid. Intervisie en
coaching zijn als preventiemechanismen en als tegenwichten nuttig. Bij ‘gevallen’ burgemeesters hebben we positieve effecten van
intervisie en coaching echter zeker niet voldoende en bovenmatig
aangetroffen. Beide instrumenten zijn nuttig en hebben mogelijk
effect bij overlevers onder de burgemeesters, maar zijn achteraf
gezien geen reddingsvest voor wie ‘te water is geraakt’.
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Niet overdrijven
Michel Marijnen heeft zich dikwijls de vraag gesteld of
vallende burgemeesters nu een veelvoorkomend verschijnsel is of niet. ‘Iedere keer als een burgemeester
moet vertrekken, is dat natuurlijk nieuws waar de pers
bovenop duikt. De onderzoekers hebben over de laatste vijf jaar in totaal 36 ,,bestuurlijke probleemsituaties’’ gevonden, waarbij de burgemeester het veld
moest ruimen. Als we dat afzetten tegen de bijna 500
gemeenten uit de onderzoeksperiode, dan valt het nog
wel mee, zeker gezien de complexiteit van het het
ambt. Bovendien zijn het allemaal verschillende gevallen. Daarmee moeten we het niet overdrijven, maar
ook zeker niet bagatelliseren. Voor betrokkenen zijn
de gevolgen vaak ernstig en iedere onnodig vertrokken bestuurder is er één te veel.’

Signaalgevoeligheid
De onderzoekers leggen erg de nadruk op de signaalgevoeligheid van de burgemeester. ‘De onderzoekers
hebben hier een goed punt te pakken. Je moet als burgemeester altijd ervoor waken dat signalen langs je
heen gaan. Vaak is het voor anderen in je gemeente
ook niet vanzelfsprekend om de burgemeester feedback te geven. Je moet als burgemeester dus voortdurend de vraag stellen of geluiden over je eigen functioneren en over je verhoudingen in de bestuurlijke
omgeving wel tot je komen. En natuurlijk wat de betekenis van die signalen dan is’, zegt Marijnen.
‘Wat me ook is opgevallen, is dat er in de omgeving
van de burgemeester vaak vóór een bestuurlijke crisis
door anderen, waaronder collega-burgemeesters, al
gesproken wordt over de mogelijke nadering van een
dergelijke crisissituatie. Ik vind dat je dat niet kunt
maken. Zeker als collega’s kun je zo niet spreken over
een andere burgemeester, zonder dat je die gedachten
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vakmanschap
Voor mij maakt het duidelijk dat de wijze van optreden
heel belangrijk is voor de burgemeester. Daarmee kan
hij ook gezag verwerven dat zijn optreden vervolgens
weer kan versterken. Met je positie en bevoegdheden
alleen red je het niet. Dat persoonlijk optreden maakt
ook duidelijk dat het burgemeesterschap vakmanschap vereist.’

Aanbevelingen

Michel Marijnen,
burgemeester van
Roosendaal en
vice-voorzitter van
het NGB.

ook aan betrokkene kenbaar maakt. We hebben toch
als burgemeesters ook een beetje de plicht om elkaar
te wijzen op mogelijke valkuilen.’

Het onderzoek bevat vele aanbevelingen aan de
adressen van de burgemeesters, de gemeenteraden,
de commissarissen, de minister en het NGB. ‘Alleen
al in de samenvatting staan ruim veertig aanbevelingen en in het rapport zelf hebben de onderzoekers
nog eens vele tientallen suggesties opgenomen, die
zij uit de gesprekken in het land hebben gedestilleerd. Dat maakt duidelijk dat er aan het onderwerp
vele facetten kleven en er vele actoren bij betrokken
zijn. Het is beslist geen zaak voor de burgemeester
alleen.
Neem nu de simpele aanbeveling om functioneringsgesprekken te houden. Dat moeten geen afrekeningen
zijn, maar een periodieke dialoog waarin gemeenteraad en burgemeester reflecteren hoe zij beide het
functioneren kunnen versterken. Dat moet tweerichtingsverkeer zijn. Vanzelfsprekend dat ook de commissaris over de schouder meekijkt en in zijn periodieke
gesprekken met de burgemeester bespreekt hoe zijn
functioneren kan optimaliseren. En het NGB heeft
natuurlijk het professionaliseringsfonds met een rijk
aanbod aan cursussen en trainingen, waarmee iedere

Gezag van de burgemeester
Het onderzoeksrapport gaat in op de bestuurscompetenties van de burgemeesters en adviseert de burgemeester vooral vanuit een verbindende bestuursstijl te
opereren. ‘We hebben dat eerder gezien’, zegt
Marijnen. ‘Ook in andere studies kwam naar voren dat
burgemeesters kennelijk vanuit andere stijlen optreden. In hun werk moeten burgemeesters vaak verbinden en dat moet je ook met een bijpassende stijl doen.
Soms is het schakelen tussen stijlen moeilijk want op
sommige momenten moet je weer duidelijk meer analyseren, de koers bepalen of besluiten nemen. Daar
horen weer andere stijlen bij.

‘Je moet als burgemeesters altijd ervoor
waken dat signalen langs je heen gaan.’
burgemeester zijn voordeel kan doen. Ik hoop van
ganser harte dat alle betrokkenen zich de aanbevelingen zullen aantrekken en ik verwacht van de minister
dat hij ons daar ook op zal aanspreken,’ aldus
Marijnen, die aangeeft dat het bestuur van het NGB in
de eerstvolgende vergadering zich over de aanbevelingen zal buigen.
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De gekozen burgemeester:
docent of makelaar?
Korsten en Aardema gaan in hun rapport uitgebreid in op de bestuursstijlen van de burgemeesters. Zij
doen de aanbeveling aan de burgemeesters om vooral als verbinder op te treden. Harry van den Akker is
als organisatiepsycholoog werkzaam bij GITP en begeleidt regelmatig begeleidingscommissies die voor
hun gemeenteraad op zoek zijn naar de meest geschikte burgemeesterskandidaat. In die praktijk kent hij
de achtergronden van de sollicitanten.

anuit mijn vak als organisatiepsycholoog zie
ik opvallend veel burgemeesters met een
achtergrond als docent. Een merkwaardig
fenomeen, vindt u niet?

‘V

Is dit toeval of een voortvloeisel uit de vroegere hoge –
helaas teloorgegane – maatschappelijke status van dit
nobele beroep? Het is hoog tijd om hier eens serieus
bij stil te staan. Te meer, omdat er momenteel nogal
veel vragen rijzen over de signatuur van de toekomstige gekozen burgemeester. ‘Krijgen we straks een roekeloze populist of een grijze muis als burgemeester?’,
vragen ongetwijfeld velen zich ergens in Nederland af.
Degene die thuis is in de wereld van de politiek en
ambtenarij weet het antwoord al. ‘Het moet een
Integrator en een Verbinder zijn’, zo hoor ik de meeste
vertrouwenscommissies in koor roepen als ik ze help
bij het opstellen van het profiel voorafgaande aan de
vacaturevervulling van hun nieuwe burgemeester. Een
Externe Netwerker, zo heet het ook wel, in moderne
human resources taal. Trekken we deze gedachtelijn
door, dan zou de burgemeester eigenlijk een beëdigd

‘Ik zie opvallend veel burgemeesters
met een achtergrond als docent. Een
merkwaardig fenomeen, vindt u niet?’

Tussenhandelaar
Of gaat deze vergelijking te ver? Een makelaar wordt
door Van Dale namelijk ook beschreven als ‘tussenhandelaar’ en ‘afzetter’. Die tussenhandelaar is misschien zo gek nog niet. Welke burgemeester heeft
immers niets te maken met het onderhandelen over de
belangen van zijn gemeente ten opzichte van die van
de regio of het landsbelang? Wie staat er niet dagelijks
als een intermediair tussen de fracties en de wethouders? En gaat het in dit vak niet vooral om het aanprijzen van zaken waarin je zelf eigenlijk nooit expert kunt
zijn? En dan maar hopen dat het dak niet gaat lekken.
Welke ambtgenoot heeft nooit eens wakker gelegen
van de vraag hoe hij of zij ooit het (al dan niet onroerend) gedachtegoed van de éne partij zou moeten koppelen aan dat van de andere partij? Sommigen van u
zullen wellicht met weemoed terugdenken aan de tijd
dat u nog docent was. Degene die ‘door mondelinge
voordracht op lerende wijze betoogt’ (Van Dale). Hoe
heerlijk was het niet om te voldoen aan die omschrijving van degene die weet hoe het is, en die er behagen in schept om anderen daarvan in kennis te stellen? Verder kunt u zich bij het begrip tussenhandelaar
waarschijnlijk nog wel méér voorstellen, gegeven het
dualisme en de lastige positie tussen de raad en het
college waarin menig ambtgenoot momenteel al schipperend en manoeuvrerend tracht te laveren.

Afzetter
persoon moeten zijn, om overeenkomsten op last van
en namens personen tot wie hij niet in vaste betrekking staat te mogen afsluiten. Als dit zo is, dan voldoet
hij letterlijk aan de omschrijving van het beroep ‘makelaar’ in de Van Dale.
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Maar de tweede omschrijving ‘afzetter’ geeft te denken! Wie zou immers door een burgemeester moeten
worden afgezet? Nee, hij zal juist eerder beducht moeten zijn niet zelf te worden afgezet! De gekozen burgemeester zal, als het goed is, voor zijn eigen beloftes,
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en dus belangen, moeten gaan. Daarvan dient hij
anderen in kennis te stellen en van zijn grote gelijk
moeten zien te overtuigen. Maar als dát zo is, dan

‘Gaat het in dit vak niet vooral om het
aanprijzen van zaken waarin je zelf
eigenlijk nooit expert kunt zijn?’

brengt dit ons toch weer dicht bij de beschrijving van
‘docent’. Ik vrees, dat we met deze laatste opmerking
niet veel verder zullen komen.

Drijfveren
Wellicht kan de psychologie ons hierin verder helpen.
Daarvoor moeten we ons verdiepen in de persoonlijkheid van de burgemeester. Vanuit mijn psychologische
assessment-praktijk leert een kleine steekproef dat er
bepaalde overeenkomsten en verschillen zijn in de
persoonlijkheidsstructuur en drijfveren van burgemeesters, c.q. van mensen die zich tot dit ambt geroepen voelen. Wanneer we kijken naar hun drijfveren om
zaken en mensen te besturen, zien we het onderstaande beeld:

Gemiddelde score leiderschapsrollen
Gemiddelde score (N = 7)

SD

Mentor

4,3

1,50

Coördinator

4,7

1,70

Teambouwer

4,7

2,06

Analist

5,7

1,11

Vernieuwer

5,7

1,38

Producent

6,1

0,90

Koersbepaler

6,7

0,76

Netwerker

7,4

1,72

De rol van koersbepaler heeft veel overeenkomsten
met die van docent. En de rol van netwerker heeft veel
overeenkomsten met die van makelaar. Als we met
deze wetenschap kijken naar het schema, dan zien we
dat deze twee rollen sterk zijn vertegenwoordigd in de

In 2001 publiceerde het ministerie van BZK de bestuurscompetenties voor burgemeesters. Naast basiscondities
en bestuursstijlen bestaan de competenties uit een achttal bestuursstijlen.
1. De mentor: investeert in mensen. Is behulpzaam,
inlevend, betrokken en betrouwbaar.
2. De verbinder: laat mensen samenwerken. Is toegankelijk, zorgzaam, begrijpend en is bruggenbouwer.
3. De analyticus: ontrafelt en analyseert. Is nauwgezet,
nieuwsgierig en analytisch en heeft concentratievermogen.
4. De coördinator: laat het werk ongestoord en soepel
verlopen. Is ordelijk, perfectionistisch, betrouwbaar
en verantwoordelijk.
5. De koersbepaler: stelt doelen en stippelt koers uit. Is
zelfverzekerd, wilskrachtig en heeft overwicht en
overzicht.
6. De realisator: zorgt voor realisatie van doelen. Is doener, voortvarend, dominant en taakgericht.
7. De netwerker: schept nieuwe mogelijkheden. Is diplomatiek, sociabel, opportunistisch en zelfstandig.
8. De vernieuwer: komt met andere ideeën. Is ambitieus, creatief en open en heeft zelfvertrouwen.
Bron: www.minbzk.nl

manier waarop aspirant-burgemeesters naar zichzelf
wensen te kijken! Het lijkt er dus op dat een burgemeester tenminste twee zeer uiteenlopende rollen
moet kunnen vervullen (of spelen). Een hybride figuur,
met een kameleontisch karakter?
Valt u verder niet nog iets op? Die rollen van mentor en
teambouwer zijn wel érg onderbelicht! Moet de burgemeester niet wat socialer worden, zich niet méér
bekommeren om zijn coachende en verbindende kwaliteiten? Daarover maar een andere keer!’

drs H.W.R. van den Akker
arbeids- en organisatiepsycholoog
GITP Rotterdam
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thema

de vallende burgemeester

Intervisie biedt burgemeesters goede mogelijkheden

Signaalgevoeligheid
ontwikkelen
Op diverse plaatsen in het rapport De vallende burgemeester komt naar voren dat burgemeesters problemen zouden kunnen voorkomen als zij hun signaalgevoeligheid beter ontwikkelen. Een mogelijkheid om
daaraan te werken ligt in intervisie die het NGB als onderdeel van het professionaliseringsfonds aanbiedt.

veilige omgeving om daaraan te werken. Mijn ervaring
is dat burgemeesters dan vrijer met elkaar omgaan en
scherper reflecteren. Dat leidt eigenlijk nooit tot schade. Ze moeten er wel aan wennen dat ze op zo’n
manier toegesproken worden. Als begeleider is mijn
rol in het begin vaak groter; later schuift dat door naar
de deelnemers. Tot dusver loopt dat goed en is iedereen na afloop van de intervisie enthousiast.’

De waan van alledag
Drs. Marijke de Boer is een van de begeleiders van de
intervisiegroepen van het NGB. Zij herkent de noodzaak
om de signaalgevoeligheid te ontwikkelen. ‘Het is paradoxaal: burgemeesters vangen wel signalen op, maar
omdat zij zich in solitaire posities bevinden, hebben ze
het vaak moeilijk om op een natuurlijke wijze met feedback om te gaan. Burgemeesters moeten leren signalen
op te vangen en de betekenis ervan te duiden. Belangrijk
is daarbij hoe persoonlijk en bestuurlijk met die signalen
om te gaan. Zo heeft er veel gespeeld rond de collegevorming en (het uitblijven van) de gekozen burgemeester. Moet je in die situatie actief zijn of afwachten in de
collegevorming. De een interpreteert de boodschap
,,bemoei je er niet mee’’ goed, terwijl de ander een dergelijk signaal niet opvangt, met alle risico’s van dien,’
aldus Marijke de Boer.

Iedereen enthousiast
Intervisie is een mogelijkheid om feedback te leren
organiseren. Marijke de Boer: ‘We besteden in de bijeenkomsten altijd veel tijd aan het vertellen van het
verhaal. Daar ligt de basis om signalen van anderen
duidelijk te krijgen. Dan krijg je gerichte feedback van
collega’s. Die weten je te ondersteunen en de valkuilen
voor je te schetsen. Intervisie biedt een vertrouwde en
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Naast intervisie is soms ook individuele coaching aan
te bevelen. ‘Juist om te voorkomen dat je afbrandt, is
het goed om extern raad te zoeken, bijvoorbeeld om je
te laten stimuleren om een gerichte carrièrestap te
maken. De waan van alledag maakt het soms moeilijk,
maar de investering is wel de moeite waard,’ zegt
Marijke de Boer, die ook andere hoge functionarissen
coacht. ‘In andere functies heb je meer invoed op wie
je om je heen hebt. En er is een verschil tussen
managen en besturen. Politiek leiderschap is anders
dan het runnen van een instelling. Maar er is voor mij
geen verschil in benadering.’

Persoonlijke groei
‘Voor de burgemeester vereist het functioneren in een
collegiaal bestuur en het omgaan met diverse loyaliteiten gedegen vakmanschap. Het politieke spel, teamvorming in het college, de opkomst van lokale en leefbaarpartijen, onervaren wethouders van buiten;
onderschat niet wat dat van een burgemeester vraagt.
Hij of zij moet schaken op veel borden en ook nog een
positie boven de partijen verwerven. Het gezag dat je
dan nodig hebt, verwerf je door persoonlijke groei,’
vindt Marijke de Boer. ‘En in een dergelijke complexe
functie is het belangrijk om scherp te blijven en iedere
kans aan te grijpen om feedback te krijgen.’
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DGKB
Het ambt en ook de burgemeesters
zelf zijn volop in beweging

Leon van Halder is sinds september 2003 directeur-generaal Koninkrijksrelaties en
Bestuur. Hij is Ambtelijk voorzitter van het GO, regelmatig gesprekspartner voor het
NGB en lid van de Raad van Advies van het Professionaliseringsfonds.

‘Uw vak is zo veranderlijk als de samenleving zelf.
Maatschappelijke ontwikkelingen weerspiegelen zich
in de positie van de burgemeester. Die positie is in de
afgelopen decennia dan ook ingrijpend veranderd.
Misschien niet eens zo zeer formeel, maar in de praktijk van alledag des te meer. Dat is soms lastig, maar
veel burgemeesters passen zich energiek aan de nieuwe realiteit aan. Het ambt en ook de burgemeesters
zelf zijn volop in beweging.
De verhouding tussen NGB en BZK is met de ontwikkelingen meegegroeid. Zo’n tien jaar geleden brak een
nieuwe fase aan in de samenwerking tussen onze
organisaties. ‘Modernisering’ is de term die daar het
best bij past.. Praktisch en zakelijk inspelen op de ontwikkelingen, met behoud van het goede dat er al was
en waar nodig in samenwerking met de CdK’s.
Personeelsbeleid was een van de pijlers onder die
modernisering. Mobiliteit stond daarin de eerste jaren
centraal. We hebben samen hard gewerkt om dat
thema bespreekbaar te maken. De laatste jaren hebben we een instrument voor loopbaanoriëntatie ont-

wikkeld, dat zoveel mogelijk op maat gesneden is. Een
groot aantal burgemeesters heeft daar al gebruik van
gemaakt. Dat mogen er nog veel meer zijn. Ik roep u
op om er volop gebruik van te maken – het instrument
is er voor ú. En het wordt nu verbeterd. BZK en NGB
verwerken de ervaringen tot nu toe in een nog breder
geschakeerd aanbod.
Ook het professionaliseringsaanbod is gemoderniseerd. Daarin hebben BZK en NGB veel geïnvesteerd.
De professionalisering heeft vorm gekregen in het
Fonds, dat u nu zelf beheert en bij de tijd houdt. Doel
van het Fonds is steeds te streven naar beter.
Opleiden, feedback krijgen, kritisch met je vak bezig
zijn: dat alles is nu volledig aanvaard in kringen van
burgemeesters. Wij roepen iedereen op tot deelname.
Maar ook burgemeesters kunnen elkaar aansporen om
mee te doen, om mee te werken aan de toekomst van
een prachtig ambt.
Ten slotte het onderzoek waaraan een groot deel van
dit nummer van het Burgemeestersblad is gewijd. De
beeldvorming rond het vertrek van burgemeesters die
binnen de gemeente in de problemen komen. De
minister had behoefte om daar eens goed naar te kijken. In de media ontstaan al gauw allerlei beelden en
dat doet onrecht aan het ambt. Dat beeld willen we
corrigeren. Maar tegelijkertijd moeten we wel aandacht hebben voor de oorzaken en mogelijke patronen
als het toch ergens misgaat. Ook dat is een vorm van
modernisering. Het is nuttig dat het NGB direct is aangeschoven. Samen met de CdK’s kunnen we ook
nadenken over het vervolg. Interessant is de vraag of
we de kwaliteit verder kunnen verbeteren, bijvoorbeeld in processen van benoeming en herbenoeming
of via functioneringsgesprekken, zonder dat we pretenderen dat we alle problemen kunnen voorkomen.
De ontwikkeling van uw vak vindt plaats onder grote
publieke belangstelling. Dat maakt uw positie kwetsbaar. Maar het biedt u ook kansen om een wezenlijke,
verbindende schakel te zijn in het lokaal bestuur.
Daarbij vindt u naast het NGB ook BZK aan uw zijde.
Met een kritische houding en loyale ondersteuning.
De discussies in het Georganiseerd Overleg weerspiegelen deze ontwikkelingen. Daarover vertel ik u in het
volgende nummer graag meer.’
Leon van Halder
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Burgemeesters in oorlogstijd
Wat stond de burgemeesters voor ogen toen zij in de Duitse bezettingstijd voor de afweging stonden om
aan te blijven of niet? Deze vraag komt op soms indringende wijze aan de orde in het onderzoek van prof.
Peter Romijn, hoofd afdeling Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en tevens
hoogleraar Geschiedenis van de 20e eeuw aan de Universiteit van Amsterdam. Op 11 mei jl. overhandigde
Romijn het eerste exemplaar van zijn boek aan Peter Rehwinkel, secretaris van het Nederlands
Genootschap van Burgemeesters.
urgemeesters in oorlogstijd is een omvangrijk
boek, waarin onderzoeker Peter Romijn een interessante beschrijving geeft van de burgemeestersfunctie in de jaren 1940-1945. Romijn hanteert een
diversiteit aan invalshoeken. Uiteraard is er het
geschiedkundige perspectief, maar Romijn komt ook tot
bestuursrechtelijke en bestuurskundige beschrijvingen
van de ontwikkelingen van het lokaal bestuur en de burgemeestersfunctie. Hij beperkt zich niet tot de oorlogsjaren, maar geeft ook inzicht in de vooroorlogse periode
en de jaren na de bezetting. Romijn is daarbij dicht op de
huid van de burgemeesters gekropen. Hij schetst de
moeilijke afwegingen waar burgemeesters toen voor
stonden. Redden wat er te redden valt en wanneer komt
het moment dat je er uitstapt.

B

Zuiveringsmoraal
Romijn heeft zich in zijn onderzoek ontdaan van de ‘zuiveringsmoraal’, die na de oorlog overheerst. ‘Ik wilde
weten hoe de burgemeesters zich in de bezettingstijd
hebben gedragen vanuit oogpunt van goed bestuur.
Mochten de burgemeesters vertrouwen ontlenen aan de
samenwerking met de bezetters?’, zegt Romijn over zijn
onderzoek. ‘Ik heb geprobeerd daarvoor terug te gaan
in de tijd en de kennis van achteraf uit te schakelen. Ik
wil laten zien hoe bestuurders in die tijd hun grenzen
bepaalden. Neem nu secretaris-generaal Frederiks van
het ministerie van Binnenlandse Zaken. Na de oorlog
lag het beeld van een slappe collaborateur toch vast. Ik
hoop dat mijn beschrijving van hoe Frederiks werkelijk
opereerde, de mensen aan het denken zet over de drijfveren van iemand in zijn functie.’

Andere tijden
VPRO’s Andere tijden maakte naar aanleiding van het
boek een documentaire met portretten van drie Zwolse
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burgemeesters in oorlogstijd. De eerste, Arnoldus van
Walsum, was net voor de oorlog benoemd en bleef na
de inval van de Duitsers op zijn post. In het portret
wordt duidelijk gemaakt dat hij daarmee de schade
voor de inwoners van Zwolle zoveel mogelijk probeerde te beperken. ‘Redden wat er te redden valt’, was
het devies dat de meeste burgemeesters in die tijd
volgden, mede ook op instigatie van het ministerie van
Binnenlandse Zaken.
Nadat Van Walsum zich negatief had uitgelaten over
het vertrek van koningin en regering naar Engeland,
werd deze enige tijd later ontslagen en opgevolgd
door Maurits van Karnebeek. Op zijn beurt nam Van
Karnebeek in 1944 ontslag, omdat hij er niet meer aan
ontkwam om mannen in zijn stad aan te wijzen voor de
bouw van militaire stellingen voor het Duitse leger. Dát
kon hij niet meer voor zijn rekening nemen.
Zowel Van Walsum als Van Karnebeek streefden naar
het minste kwaad voor de burgers van Zwolle. Elk met
hun eigen stijl en hun eigen grenzen. En eigenlijk was
dat ook nog de drijfveer voor de in 1944 in Zwolle
benoemde NSB-burgemeester Adriaan Meerkamp van
Embden. Hij vreesde een – in zijn ogen althans – nog
veel groter gevaar dan de Duitse bezetting, nl. een
overheersing door de communistische Sovjet Unie.

Reële geschiedschrijving
Peter Rehwinkel nam het eerste exemplaar van het
boek in ontvangst. ‘Met de kennis van het verloop en
de afloop van de bezetting kijken we vaak met negatieve gevoelens terug op de bestuurders en ambtenaren die onder het gezag van de Duitse bezetter in functie bleven. Het is echter nog maar de vraag of we ten
tijde van de bezetting dezelfde wijsheid in pacht hadden om tot een zelfde veroordeling te komen’, zei
Rehwinkel bij de publicatie. ‘Tegen deze achtergrond is
het verschijnen van Burgemeesters in oorlogstijd van
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Jan Mans, oud-burgemeester van Enschede

geeft: ,,Het gaat er hier om de burgemeesters in oorlogstijd tot hun historische dimensies terug te brengen en hen daartoe los te maken van de zichzelf reproducerende waardeoordelen.’’ Door die opstelling kunnen we nu een goed inzicht krijgen in de soms afschuwelijke dilemma’s waar burgemeesters voor stonden
zonder dat we de vraag hoeven te beantwoorden of we
nu wel of niet begrip kunnen opbrengen voor de
opstelling van de functionarissen van toen.’

Persoon en functie
Romijn apprecieert het zeer dat het NGB het eerste
exemplaar in ontvangst wilde nemen. ‘Natuurlijk is het
boek niet bedoeld om de huidige burgemeesters te
wijzen op de gevaren voor het bestuur in bezettingstijd. Maar het is wel interessant om te zien hoe in dergelijke omstandigheden afwegingen van persoon en
functie samenvallen. Al voor de Tweede Wereldoorlog
was er een zeker verval in de functie van de burgemeester als vormgever van het openbaar bestuur. Die
tendens is na 1945 ook versterkt tot in de kleine
gemeenten. Maar in spannende tijden doet de burgemeester er opeens weer helemaal toe. Kijk maar naar
Mans tijdens de vuurwerkramp, Opstelten na Fortuyn
en Cohen na de moord op Theo van Gogh. De burgemeester staat dan voor op het toneel; hij moet de juiste stappen doen en de juiste woorden en toon kiezen’,
aldus Romijn.

Ongemakkelijk gevoel

belang om een goed inzicht in het lokaal bestuur van
de bezettingstijd te verkrijgen en om een reëler zicht
te krijgen op de dilemma’s waar burgemeesters en
anderen in de publieke dienst tijdens de oorlogsjaren
voor stonden.’
De secretaris van het NGB is dan ook blij dat Peter
Romijn in zijn boek tot een reële geschiedschrijving
van het fenomeen burgemeesters in oorlogstijd tracht
te komen. ‘Romijn heeft zijn geschiedschrijving over
de burgemeesters in oorlogstijd willen plaatsen in de
context van de bezettingsjaren zelf. Zoals hij zelf aan-

Na de publicatie heeft de onderzoeker veel vragen
gekregen. Peter Romijn: ‘Ik heb nooit een probleem
gehad om uit te leggen waar het boek over gaat.
Iedereen snapte het gelijk en dat kom ik in mijn vak
niet altijd tegen. Ik heb wel veel vragen van mensen
gehad of hun burgemeester er in voorkomt. Ook krijg
ik vragen van kinderen van de burgemeesters, die in
de oorlogsjaren in functie waren. Zij hebben altijd met
een zeer ongemakkelijk gevoel gelopen: ,,Kon dat wel?
Burgemeester blijven op die plek en onder die omstandigheden?’’ Nu is dat wat meer in de context van de
bezettingstijd geplaatst. Ik hoop dat men nu snapt hoe
ingewikkeld het destijds was; tevens hoop ik dat de
familieleden iets meer rust krijgen.’

Peter Romijn, Burgemeesters in oorlogstijd, Uitgeverij
Balans, ISBN 90 5018 771 4, € 45,00.
De documentaire is na te zien op geschiedenis.vpro.nl

burgemeestersblad 40 2006

19

Burgemeester40/2006 03-07-2006 23:07 Pagina 20

Veiligheidsregio’s en raadsleden:

Wat heeft u er aan gedaan?
Stel er is een ramp of een crisis geweest. Dan zullen ook politieke partijen vertegenwoordigd in de
gemeenteraad geheid de vraag krijgen: ‘Wat heeft u er aan gedaan?’ Wat antwoord je dan? De
Veiligheidsregio Zeeland in oprichting liet zien wat de partners in de veiligheidsketen er al aan doen en
wat gemeentebestuurders kunnen bijdragen.

erspreid over de provincie organiseerde de projectorganisatie achter de Veiligheidsregio
Zeeland speciale bijeenkomsten voor nieuwe
college- en raadsleden, bedoeld om aan het begin van
de nieuwe raadsperiode kennis te maken met elkaar
en kennis te nemen van waar de veiligheidsregio voor
staat. De drie bijeenkomsten trokken zo’n tachtig
bestuurders; een opmerkelijk hoge opkomst.

V

Iets nieuws
Frans Captijn is projectleider Zeeuwse Veiligheidsregio
(ZeeV). Hij liet er tegenover de raadsleden geen misverstand over bestaan dat er ‘iets nieuws’ op hen afkomt
en dat ze het onderwerp veiligheid de komende jaren
regelmatig op de raadsagenda zullen aantreffen.
Op dit moment buigen de gemeenteraden zich over de
finesses van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Zeeland. Als het goed is stáát het
samenwerkingsverband er per 1 juli. Door het samenwerkingsverband – de veiligheidsregio – staan
gemeenten er niet meer alleen voor, maar kunnen

‘Er wordt nogal wat van de gemeenteraden
verwacht, maar tegen welke prijs?’
taken worden gedeeld met de andere gemeenten in de
regio. Maar minstens zo interessant als de juridische
kaders is de thematiek waar het feitelijk om gaat.
Om maar een voorbeeld te noemen: ‘Wij houden onze
400.000 inwoners voor dat als de sirene gaat, zij naar
binnen moeten gaan en dat ze in afwachting van de berichten ramen en deuren gesloten moeten houden. Maar
wat moeten onze 700.000 gasten in de zomer, behalve
de rits van hun tent naar beneden trekken?’, zo hield Captijn de lichting nieuwe raadsleden vragenderwijs voor.
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Risicoprofiel
Zeeland is na Rotterdam-Rijnmond het gebied met het
grootste risicoprofiel van Nederland. Daarnaast bepalen
overal in het land ook nieuwe risico’s, waaronder de
dreiging van aanslagen, het veiligheidsbeeld. Volgens
Captijn is het mede aan de raadsleden om vast te stellen wat een realistisch niveau van veiligheid is.
Tot dit realisme behoort trouwens ook het nadenken
over de gemeente als operationele dienst: ‘Je moet met
elkaar weten hoe je ’s nachts het gemeentehuis open
krijgt en hoe je alle inwoners uit een wijk uit de bevolkingsadministratie kunt halen als het hoofd burgerzaken er niet is.’ Daarnaast, aldus Captijn, moet de
gemeentelijke organisatie ook slagvaardig blijven als
het gewone leven weer zijn aanvang neemt, terwijl tegelijk merkbaar wordt wat de gevolgen van de crisis zijn.

Netwerkorganisatie
Captijn ziet de gemeenschappelijke hulpverlening als
een echte netwerkorganisatie. Met vier stevige partners (politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening
en de gemeenten) als vier poten van een tafel met
daarboven een dunne toplaag van veiligheidsbestuur
en -directie. In zo’n netwerkorganisatie doen huisartsen, om een voorbeeld te noemen, gewoon hun werk
in hun praktijk maar maken ze, als dat nodig is,
nadrukkelijk deel uit van de geneeskundige hulpverlening bij crises.
Op andere terreinen grijpen de veranderingen dieper
in. Zo gaat de brandweer van elf gemeentelijke korpsen, één intergemeentelijk korps en één regiobureau
stapsgewijs over naar één Zeeuwse brandweerorganisatie van dertien gemeenten. Verder krijgt het veiligheidsbestuur doorzettingsmacht, met voor de betrokken burgemeesters (in het bijzonder de voorzitter van
het regionaal beleidsteam) vergaande bevoegdheden
in tijden van rampen en crises.
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Gemeentesecretaris
Caro van der Lijcke is binnen de Veiligheidsregio Zeeland
coördinator veiligheid gemeenten. Feitelijk vervult zij
daarmee de rol van coördinerend gemeentesecretaris.
‘Burgemeesters hebben veiligheid in de portefeuille. Zij
zijn bestuurlijk verantwoordelijk. Maar de gemeentesecretaris is directeur van de organisatie’, zegt Van der Lijcke.
Met de kring van gemeentesecretarissen wil zij proberen
gemeenten uiteindelijk zo toe te rusten dat zij ook als een
operationele dienst gaan werken. Daarbij fungeert de
gemeentesecretaris min of meer als commandant.

Betrokkenheid
De betrokkenheid van de Zeeuwse gemeentesecretarissen en ambtelijke organisaties is al groot, stelt Van der
Lijcke. Bovendien is elke gemeentesecretaris zich er
goed van bewust dat Van der Lijcke geen ‘excuus-Truus’
is voor wat in eigen huis op het vlak van de veiligheid
moet worden geregeld.
Voor raadsleden is vooral een kaderstellende en controlerende rol weggelegd. Niemand hoopt dat er iets gebeurt,
maar voor de juiste werkwijze zou elke gemeente eigenlijk
eens in de vijf jaar een flink incident moeten hebben, stelt
Van der Lijcke. Zij hield de raadsleden voor dat we in
Nederland heel goed zijn in evaluaties achteraf. ‘Dan gaat
het er ook om dat je als volksvertegenwoordigers aan de
verantwoordelijke bestuurders de vragen hebt gesteld die
gesteld moesten worden.’

Kosten
Een belangrijk onderwerp tijdens het gesprek dat de
raadsleden met de inleiders aangingen was hoe de financiering van de veiligheidsregio is geregeld. Bij verschillende gemeenten leeft de vrees dat de gemeenten nog voor
onbekend hoge kosten komen te staan.
Gerard Geelhoed, zelf afkomstig uit een brandweerfamilie
en al langer raadslid voor het CDA in Noord-Beveland,
stelde ‘dat er nogal wat van de gemeenteraden wordt verwacht, maar tegen welke prijs?’ Net als andere raadsleden
vindt hij het onderwerp van groot belang. Maar tegelijkertijd is hij beducht dat gemeenteraden de zeggenschap
dreigen kwijt te raken nu duidelijk wordt dat het bij de
veiligheidsregio om heel veel regionaal geld gaat.

tig met de minister om de tafel. Lonink kon de Zeeuwse
raadsleden vertellen dat BZK van plan is om het
Gemeentefonds de komende drie jaar met in totaal 220
miljoen euro te verhogen. Het ministerie zal er wel op toezien dat het geld ook echt wordt gebruikt voor de verdere
invulling van de veiligheidsregio’s. Voor Zeeland zou het
aanbod neerkomen op een extra bedrag van tussen de vijf
en zeven miljoen euro gedurende drie jaar.
Burgemeester Lonink sprak in dit verband van een eerste aanzet. Hij hoopt dat het volgende kabinet er nog
een schepje bovenop doet. Lonink voelt ook zeker voor
de gedachte, die in Den Haag wordt bestudeerd, om bij
de verdeling extra gelden te laten vloeien naar de regio
met de grootste risico’s. Wat hem betreft hoort Zeeland
daar zeker bij.
Overigens is de voorzitter van het Zeeuwse veiligheidscollege het met de minister eens dat er ook vanuit de
regio zelf geld bij zal moeten komen. Jan Lonink gaf die
tip nog graag even mee aan de nieuwe raadsleden die
net als hun voorgangers bij de opstelling van de begroting zullen merken hoe snel geld wegslinkt. Ofte wel:
‘Als we afspreken dat we veiligheid zo belangrijk vinden,
laten we het geld dat hiervoor beschikbaar is daar dan
ook aan besteden.’

Gemeentefonds
Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen is voorzitter van
het Veiligheidscollege. In die hoedanigheid zit hij regelma-

Meer informatie over de Veiligheidsregio Zeeland vindt
u op www.zeev.nl
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service
Loopbaanoriëntatie
Dit najaar start het NGB met een programma rond loopbaanoriëntatie voor burgemeesters. De burgemeesters hebben
inmiddels al een beschrijving van het programma ontvangen en zijn geïnformeerd
over de mogelijkheden tot deelname. Al
enige jaren heeft het ministerie van BZK –
in goede samenwerking met onder andere

geeft de burgemeesters de mogelijkheid
om tot een diepere verkenning van hun
loopbaanperspectieven te komen en de
balans te vinden tot ontwikkelingen in hun
privé domein. Er is ook een LoopbaanPlus
voor deelname van burgemeesters met
hun levenspartners. Voorts is er een mobiliteitscaroussel waar burgemeesters hun
mogelijkheden tot mobiliteit kunnen vergroten via trainingen in netwerken, profie-

Ziektekosten gepensioneerde burgemeesters
De invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel dit jaar heeft ook gevolgen
voor de gepensioneerde burgemeesters. Gepensioneerde burgemeesters
waren altijd al vrij een keuze te maken
of zij zich tegen ziektekosten verzekerden bij IZA-Nederland of een andere
verzekeringsmaatschappij. In die zin is
er geen verandering gekomen door de
invoering van het nieuwe stelsel.
Met ingang van 2006 heeft de VNG
voor alle burgemeesters afspraken
kunnen maken met IZA Zorgverzekering
over een collectiviteitskorting van ca.
6%. De VNG heeft de gemeenten daarover geïnformeerd bij ledenbrief van 13
december 2005.
De gepensioneerden hebben ook te
maken met de inkomensafhankelijke

het NGB – ervaringen opgedaan met pilotprojecten loopbaanoriëntatie voor burgemeesters. Die ervaringen zijn nu gebundeld in het programma Loopbaanoriëntatie
2006, dat nauw verbonden is met het professionaliseringsfonds burgemeesters.
Loopbaanoriëntatie kent een aantal onderdelen, waaraan burgemeesters kunnen
deelnemen. Zo is er het persoonlijk loopbaanprofiel, waarmee burgemeesters via
een persoonlijkheidstest zicht kunnen krijgen op hun competenties en mogelijkheden op andere functies. LoopbaanPlus
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bijdrage. Deze bedraagt 6,5%. Anders
dan bij actieve burgemeesters wordt
deze bij de pensioenbetaling niet door
het ABP gecompenseerd. Wel is in verband met de invoering van het nieuwe
zorgstelsel en de inkomensafhankelijke
bijdrage de AOW verhoogd.
Voor zover tegemoetkomingen voor
werkenden doorwerken naar de ABPpensioenen, zullen gepensioneerde
burgemeesters de effecten daarvan na
de jaarlijkse indexatie van de pensioenen ondervinden.

De brief met het onderwerp ‘politieke
ambtsdragers en zorgverzekering (2)’ is
te vinden op www.vngnet.nl onder
VNG-brieven > Ledenbrieven > 2005.

len, gespreksvoering tijdens sollicitaties en
voorbereiding op assessments. Ten slotte
is er de digitale loper als onderdeel van
www.burgemeesters.nl, waar de burgemeesters allerlei informatie kunnen vinden
over arbeidsmarktsectoren, loopbaanontwikkeling en mobiliteit.

Onderzoek naar openbare orde
In het openingsartikel van het vorige
Burgemeestersblad (nr. 39, april 2006)
werd de vraag gesteld waar de openbare
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orde eindigt. Het bestuur van het NGB
heeft inmiddels aan de Tweede Kamer en
aan minister Remkes voorgesteld rond
deze vraag een gedegen onderzoek te
doen. Immers op tal van terreinen is sprake van uitdijing van de openbare ordeportefeuille van de burgemeester. Actueel zijn
de bijzondere gedragsaanwijzing bij overlast en de uithuisplaatsing bij huiselijk
geweld. Hiervoor is wetgeving in voorbereiding, die de burgemeester nieuwe
bevoegdheden moet geven.
In een recent Kamerdebat naar aanleiding
van de Motie-Van Schijndel (bijzondere
gedragsaanwijzing) heeft minister Remkes
verklaard wel iets voor een dergelijk onderzoek te voelen. Met name de vraag waar
de grenzen tussen openbare orde en strafrecht liggen, zou in een dergelijk onderzoek aan de orde kunnen komen. De minister wil echter de betreffende wetsvoorstellen niet laten wachten op de uitkomsten
van het onderzoek.

Lochemconferenties 2007
De Commissie Professionalisering van het
NGB is alweer druk in de weer met de
organisatie van de editie 2007 van de
Lochemconferenties. Het thema van de
conferenties staat al vast: Bestuurskracht
over grenzen heen. Ook is het besluit
genomen om de komende jaren de conferenties in het vertrouwde Hof van Gelre te
houden. Dat was ook de wens van de
meeste deelnemers.

Toekomst professionaliseringsfonds
Minister Remkes heeft in een brief aan het
NGB-bestuur te kennen gegeven ook na
2007 het professionaliseringsfonds burgemeesters voort te willen zetten. Remkes
constateert dat het fonds voorziet in een
duidelijke behoefte bij de burgemeesters.
Hij complimenteert het NGB met de bereikte resultaten. In de brief maakt de minister
voor de inhoud van het opleidingenprogramma na 2007 nog wel een voorbehoud:
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Worldmayor
Burgemeesters voor het goede doel
Met regelmaat worden burgemeesters
en het Nederlands Genootschap van
Burgemeesters benaderd om zich in te
zetten voor uiteenlopende goede doelen. Naar aanleiding van diverse verzoeken om aanbevelingsbrieven heeft
het bestuur van het NGB zich op het
standpunt gesteld de acties eventueel
wel bekend te willen maken via het
Burgemeestersblad. Het zal zich daarbij echter onthouden van oproepen of
aanbevelingen tot deelname. Die afwegingen kunnen individuele burgemeesters zelf wel maken.
De Stichting Doen bestaat dit jaar tien
jaar. Om dat te vieren is er in september 2006 een groots feest met aandacht voor het jaarthema ‘Sociale
cohesie’ (bij toeval ook het jaarthema
van het Nederlands Genootschap van
Burgemeesters). De Stichting Doen wil
alle burgemeesters in het land uitnodigen een financiële aanvraag voor een
project rond sociale cohesie in te dienen. Tijdens het feest moeten de burgemeesters hun plannen toelichten.
Een jury beoordeelt de plannen en de
pleidooien van de burgemeester. Voor

In 2007 zijn er verkiezingen voor de
Tweede Kamer en de daaropvolgende formatie zal waarschijnlijk van invloed zijn op
de positie en de aanstellingswijze van de
burgemeester.

het winnende plan heeft de stichting
€ 50.000,– beschikbaar.
Hoop voor kinderen is een initiatief van
Rabijn Soetendorp. Met deze actie wil
Soetendorp steun geven aan de milleniumdoelstelling dat alle kinderen in
2015 basiseducatie hebben. In 2005
verzorgden veel burgemeesters van de
provinciehoofdsteden gastlessen op
basisscholen, waarin zij aandacht vroegen voor de doelstelling. Rabijn
Soetendorp wil de campagne nu verbreden en alle burgemeesters uitnodigen dergelijke gastlessen op basisscholen in hun gemeenten te verzorgen. (zie www.hoopvoorkinderen.nl)
Het Prinses Beatrix Fonds bestaat 50
jaar. In dat kader wil het fonds € 5 miljoen inzamelen voor twee doelen: het
opzetten van revalidatiehuizen voor
gehandicapte kinderen en de financiering van een groot medisch onderzoek.
In september volgt er de televisieactie
‘Zeg eens JAA!’, waarin burgers, overheden en bedrijfsleven opgeroepen
worden om donaties te doen.

Het houden van ‘beste burgemeester’competities lijkt in ons land een beetje
over het hoogtepunt heen te zijn.
Internationaal gaat www.worldmayor.com
gewoon door. Dit jaar is Job Cohen tot de
finale doorgedrongen. Vorig jaar had
Nederland in de persoon van Ruud
Vreeman ook al een finalist.
Dit jaar ontbreekt voor het eerst sinds
jaren Hazal MacCallion in de finale. Deze
85-jarige oude dame is al ruim 28 jaar burgemeester van het Canadese Mississauga
(800.000 inwoners). Mogelijk heeft het iets
te maken met het auto-ongeluk dat zij
onlangs veroorzaakte. Ze reed tegen een
verkeersbord, omdat ze afgeleid zou zijn
door haar mobiele telefoon. Mevrouw
MacCalion heeft ermee ingestemd zich in
het vervolg te laten rijden. Zij is nu de eerste burgemeester van een gemeente in de
Greater Toronto Area met een dienstauto
met chauffeur.

hebben de lat daarbij hoog gelegd, want
wat hun betreft is www.burgemeesters.nl
straks de startpagina voor alle burgemeesters in het land.

www.burgemeesters.nl
Wie de website van het NGB bezoekt, komt
op een bescheiden virtuele ontmoetingsplek voor burgemeesters. Na de zomer van
dit jaar zal dat anders zijn. Tussen de
vakanties door werken Iris Kester en Ruud
van Bennekom van het NGB-bureau aan
een grondige renovatie van de site. Beiden
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Najaarscongres 5 oktober 2006
Sociale cohesie
Dienen onder drie koninginnen
Burgemeesterselftal in Suriname
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