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Na het schietincident met dodelijke afloop dat begin maart in Enschede 

plaatsvond, heeft de Tweede Kamer een spoeddebat met de nieuwe verant-

woordelijk bewindspersoon gevoerd: staatssecretaris Albayrak. De Tweede 

Kamer heeft met algemene stemmen een motie Joldersma (CDA) aangeno-

men, waarin deze de regering ‘verzoekt om te bevorderen dat TBS-klinieken 

altijd de burgemeester informeren over TBS’ers en TBS-voorzieningen in de 

gemeente.’ 

Nu is het laatste in de uitspraak van de Kamer begrijpelijk. En nogal voor 

de hand liggend. Natuurlijk moet een burgemeester op de hoogte zijn van 

de aanwezigheid van een TBS-voorziening in de gemeente. De burgemees-

ter is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde in de 

gemeente en een TBS-voorziening kan daar van invloed op zijn. Overigens 

telt Nederland acht TBS-klinieken, die ongetwijfeld al wel bekend zijn bij de 

burgemeesters. Dus wat de Kamer hiermee wil bereiken . . .

Het is echter ook de vraag wat de Kamer denkt te bereiken met het informe-

ren van de burgemeesters over individuele TBS’ers. Terbeschikkingstelling 

met dwangverpleging krijgt een veroordeelde niet voor niets. De rechter 

oordeelt dat een delinquent na afloop van de detentie niet zomaar terug 

kan naar de samenleving en psychiatrische zorg nodig is vanwege het 

gevaar voor de veiligheid van de samenleving. De samenleving – de burge-

meester incluis – mag en moet ervan uitgaan dat pas sprake is van (tijde-

lijke) terugkeer als die veiligheid niet meer in het geding is.

Bovendien, wat zou een burgemeester kunnen met de informatie over een 

TBS’er? De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de 

openbare orde. Die is hooguit aan de orde als er maatschappelijke onrust 

ontstaat bij een (proef )verlof of terugkeer. Dan zou een burgemeester 

De afgelopen periode hebben zich diverse ernstige inci-

denten voorgedaan, waarbij TBS’ers waren betrokken. De 

verontwaardiging was groot, zeker waar er sprake was 

van geweldsmisdrijven met dodelijke slachtoffers. In de 

Tweede Kamer hebben de incidenten ook tot commotie 

geleid. Vorig jaar al eisten Kamerleden uitleg van toen-

malig minister van Justitie Donner en zijn opvolger Hirsch 

Ballin. Toen ging het om de verantwoordelijkheid voor 

het wegblijven van TBS’ers bij (proef )verlof en drong de 

Tweede Kamer aan op strenger toezicht in de inrichtingen.

vervolg op pagina 3 •
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Burgemeesters en regeerakkoord

Het Burgemeestersblad van oktober jl. opende met de kop ‘Non-issue’. Onze 

redactie had de concept-programma´s van de diverse partijen doorgelezen en 

had daaruit de conclusie getrokken dat de komende verkiezingen voor de Tweede 

Kamer in ieder geval niet zouden gaan over de gekozen burgemeester. Het CDA 

had in zijn verkiezingsprogramma afstand genomen van de voorkeur voor een 

direct gekozen burgemeester. De PvdA, de SP en de ChristenUnie waren voor een 

door de raad gekozen burgemeester. Alleen de VVD en D66 bleken voorstanders 

van een direct door de bevolking gekozen burgemeester. GroenLinks was het 

meest origineel: de burgemeester kon maar het best afgeschaft worden.

Toen de verkiezingsuitslag bekend werd, was het helemaal duidelijk: de door de 

bevolking gekozen burgemeester komt er in geen jaren. Wat kan politiek grillig 

en kortstondig zijn: nog geen twee jaar geleden struikelde bijna een kabinet over 

de gekozen burgemeester, nu maakt niemand zich er nog druk over! Het regeer-

akkoord zegt ergens verscholen in de paragraaf over bestuurlijke inrichting: ‘De 

benoeming van burgemeesters en commissarissen van de koningin geschiedt op 

bindende voordracht van de gemeenteraad respectievelijk provinciale staten.’ En: 

‘De Kroon behoudt het recht om een voordracht om zwaarwegende redenen te 

weigeren’. Er zijn kennelijk belangrijker onderwerpen om je energie in te steken 

dan de gekozen burgemeester.

Je kunt als beroepsgroep nu tevreden achterover leunen in het besef dat er in 

elk geval voor de komende jaren rust is op het front. Maar dat lijkt mij toch niet 

de goede attitude. Door al het gedoe over de gekozen burgemeester heeft het 

werken aan een eigentijdse ontwikkeling van het ambt grotendeels stilgestaan. 

Bij andere beroepsgroepen zie je allerlei ontwikkelingen die ook voor ons inte-

ressant zijn. Zo dienen medici zich ieder jaar verplicht een aantal dagen te laten 

bijscholen; anders mogen zij hun beroep zelfs niet meer uitoefenen. Beginnende 

predikanten in de Protestantse Kerk zijn verplicht tot een aantal weken bijscho-

ling; anders mogen ze geen beroep aannemen naar een andere gemeente. Ik denk 

dat het ook voor burgemeesters best wat minder vrijblijvend kan dan tot nu toe. 

Waarom geen verplichte bijscholing? Wat te denken van een vaste procedure met 

betrekking tot het functioneringsgesprek? Nu bedenkt iedere commissaris maar 

wat en verschilt het dus per provincie. 

Laten we de komende tijd eens serieus aan dat soort dingen gaan werken. Je kunt 

natuurlijk blijven wachten tot Binnenlandse Zaken met iets komt, maar laten we 

zelf met iets komen. Er zitten nu twee bewindslieden op BZK die tot voor kort zelf 

burgemeester waren. Die zullen ongetwijfeld enthousiast meewerken. Het kunnen 

vier heel goede jaren worden voor ons burgemeesters. Als we dat zelf maar willen.

Wim Zielhuis,

burgemeester van Oldebroek,

voorzitter redactiecommissie Burgemeestersblad

commentaar
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inderdaad mogelijk iets kunnen doen. Maar voor het overige: een 

burgemeester gaat niet over woningtoewijzing, (na)zorg of andere 

zaken die bij een terugkeer kunnen spelen.  

Tenslotte heeft de Kamer in de motie aangegeven dat het niet alleen 

de burgemeesters van de woonplaats van TBS’ers betreft, maar 

ook van de verblijfplaats. Kennelijk wil de Kamer dat burgemeesters 

(dagelijks?) lijsten krijgen van TBS’ers die mogelijk in hun gemeen-

ten verblijven. Dat gaat heel ver en het is de vraag welke verant-

woordelijkheden de burgemeester vervolgens toebedeeld krijgt.  

Staatssecretaris Albayrak heeft in het debat aangegeven dat het 

beleid inzake informatieverstrekking niet eensluidend is. ‘Het 

ministerie van Justitie heeft al eerder met de VNG gesproken over 

de wijze waarop burgemeesters worden geïnformeerd. Toen is 

besloten om dat vooral over te laten aan de partners zelf. Het 

gebeurt dus op decentraal niveau. De klinieken en de burgemees-

ters gaan over de manier waarop dat geregeld wordt. Ik ben naar 

aanleiding van dit incident van plan om te gaan praten met de bur-

gemeesters over de vraag of dat wel een adequate wijze is en of 

de richtlijnen die gelden voor de informatieverstrekking aan lokale 

bestuurders niet op nationaal niveau moeten gelden. Dat overleg 

zal ik snel starten.’

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters wacht de uitno-

diging van de staatssecretaris niet af en heeft zich inmiddels zelf 

gemeld voor het overleg.

De Willemshof in Den Haag is het hoofdkwartier 

van het lokaal bestuur, zo heet dat in Haagse krin-

gen. De rest van het land heeft het over de VNG, 

en hoor je tot het bestuur of maak je deel uit van 

een commissie dan is het de gewoonte om over 

‘de Nassaulaan’ te spreken. 

Ik was er op 7 februari en trof een ongewone sfeer 

aan. De VNG was nerveus. HET Regeerakkoord zou 

om 12 uur worden geopenbaard! Even dacht ik nog 

dat wij als medeoverheid beschaafd geïnteres-

seerd van een dergelijk stuk kennis zouden nemen, 

maar niets bleek minder waar. Om 12 uur dromden 

mensen samen rond het fotokopieerapparaat bij 

het directiesecretariaat en daarna diepe stilte. 

Ik benutte dat moment om te zoeken naar een 

passage over onze beroepsgroep. En jawel, de 

Kroonbenoeming blijft gehandhaafd, de voor-

dracht van de Raad wordt gevolgd tenzij gewich-

tige redenen zich daartegen verzetten. 

Een klip en klare tekst zo op het eerste gezicht. 

Maar een burgemeester die in Dordrecht staat, 

weet hoezeer exegese tot meningsverschillen 

kan leiden. Dat heeft de synode van Dordrecht in 

1618/1619 wel bewezen. En als een regeerakkoord 

is opgesteld door drie partijleiders die lange tijd 

aan de VU hebben vertoefd, dan is er aanleiding 

om naar de juiste exegese te vragen.

Wij gaan als NGB dat niet vragen aan de VU-heren, 

maar aan onze eigen oud-collega Guusje ter Horst. 

Zij is minister van BZK en dat is nog altijd ons 

moederdepartement. En er is nog een oud-collega 

bewindspersoon op BZK geworden en wel Ank 

Bijleveld, die het burgemeesterschap van Hof van 

Twente heeft ingewisseld voor het staatssecre-

tariaat. De aanwezigheid van twee oud-collega’s 

is geen garantie voor eenvoudige discussies (dat 

weten we als burgemeesters maar al te goed), maar 

het is een goede basis om met mensen te spreken 

over een ambt dat men uit eigen ervaring kent.

Mijn exegese van de passage uit het regeerak-

koord is de volgende:

Er is rust en tegelijkertijd ruimte geschapen rond 

de aanstellingswijze van de burgemeester. Rust 

omdat de Kroonbenoeming blijft. Ruimte omdat 

de positie van de gekozen volksvertegenwoordi-

ging nog centraler wordt dan die in de afgelopen 

jaren al was. Ik ben benieuwd hoe raden die 

ruimte gaan oppakken. Moet bijvoorbeeld de com-

missaris der koningin nog wel een centrale rol ver-

vullen als ‘kwaliteitsbewaker’ en als ‘selecteur’? 

Hebben raden daar een boodschap aan?

Laat het duidelijk zijn. Naast een gesprek met de 

nieuwe minister van BZK zullen we als NGB ook 

indringend met de Kring van commissarissen van 

de koningin moeten spreken. 

Toen ik de Willemshof verliet, besefte ik weer eens 

dat het ambt absoluut in beweging blijft en dat 

er voor het NGB werk aan de winkel is. En dat is 

maar goed ook!

Ronald Bandell, voorzitter NGB

Een nieuwe regering!

vervolg van pagina 1 •
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‘We hebben de afgelopen jaren een enorme slag 

gemaakt. Het opleidingenprogramma is inhoudelijk 

goed neergezet en gelukkig zien vele burgemees-

ters het als hun fonds en maken velen er gebruik van. Ik denk dat 

we nu een breed aanbod aan cursussen en trainingen hebben 

rond onderwerpen die voor de meeste burgemeesters herkenbaar 

zijn. Het opleidingenprogramma is gedefinieerd in competenties, 

aan de hand waarvan iedereen op basis van zijn eigen profiel kan 

bepalen op welke onderdelen hij zich wil versterken.’

Enorme verbreding

Het Genootschap had voor de komst van het professionalise-

ringsfonds ook al een opleidingenaanbod. Van Rappard zegt over 

die tijd: ‘Met grote inzet van Jan de Wildt is eind jaren negentig 

het Boegbeeld-programma van de grond gekomen naast de 

reeds bestaande Lochemconferenties. Er waren natuurlijk wel 

de cursussen voor startende burgemeesters met een zwaar 

accent op de aspecten van openbare orde en veiligheid, maar de 

Boegbeeld-cursussen betekenden voor de burgemeesters een 

grote verbreding van de opleidingsmogelijkheden. Alleen was het 

in die tijd nog wel zo dat burgemeesters bij hun eigen gemeente 

moesten aankloppen om de deelnamekosten betaald te krijgen. 

Vooral bij kleine gemeenten leidde dat nogal eens tot problemen. 

Voor de toekomst vind ik het belangrijk dat zoveel mogelijk bur-

gemeesters deelnemen aan de opleidingen. Het aanbod moet 

breed blijven met wel een duidelijke focus op het burgemeester-

schap.’

Op ‘zenden’ staan

De afgelopen jaren heeft Willem van Rappard zelf ook deelgeno-

men aan uiteenlopende opleidingen. ‘De opleiding tot mediator 

vond ik een mooie ervaring. Je leert er vaardigheden die passen 

bij een andere stijl dan je gewoonlijk als burgemeester hanteert. 

Burgemeesters opereren altijd stellend en oplossingsgericht om 

tot goede besluitvorming te komen. Met mediation leer je andere 

methoden, waarbij je anderen de oplossingen laat verzinnen. Je 

komt dan veel meer in de rol van verbinder en ik heb in de praktijk 

gemerkt dat je daarmee je gezag kunt versterken.’

Van Rappard heeft duidelijk genoten van het onderlinge contact 

met zijn collega’s in de cursus. ‘Burgemeesters vinden het moeilijk 

om elkaar in de dagelijkse setting eerlijk feedback te geven. In 

je normale ontmoetingen zoals in de burgemeesterskring ben je 

daarvoor te kwetsbaar. Maar in zo’n cursus als mediation dan geef 

je elkaar wel feedback op de rol die je vervult. Zo zijn er rollen-

spellen waar je elkaar moet beoordelen. Als iemand dan op ,,zen-

den” staat, dan is het goed om van de anderen te horen: ,,joh, je 

luistert wel erg weinig, doe daar eens iets mee!”.’  

Versnelling

Hoewel vele honderden burgemeesters ieder jaar deelnemen aan 

de activiteiten van het Professionaliseringsfonds, bestaat er nog 

wel eens de indruk dat de burgemeesters van de grote gemeen-

ten wegblijven. ‘Er zijn ook maar weinig grote gemeenten’, zegt 

Willem van Rappard ‘en er zijn er heus wel die naar cursussen 

komen. Ik merk wel dat burgemeesters die in het verleden zelf 

‘Ik vind het wel belangrijk dat 

we allemaal een beetje dezelfde 

teksten spreken’  

Willem van Rappard benoemd  tot lid van verdienste

interview

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft er sinds de jaarvergadering van 29 maart weer twee 

nieuwe leden van verdienste bij. Ype Dijkstra en Willem van Rappard. Het Burgemeestersblad sprak met 

Ridder Van Rappard over de ontwikkeling van het Professionaliseringsfonds dat hij als portefeuillehouder 

professionalisering in het bestuur onder zijn hoede had. Maar ook als deelnemer aan verschillende cursus-

sen heeft Van Rappard ervaring met het opleidingenprogramma.
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in minder grote gemeenten burgemeester waren, gemakkelij-

ker deelnemen, maar ik besef dat dat een grove indeling is, die 

nuancering vraagt.’

Als portefeuillehouder professionalisering was Van Rappard 

voorzitter van de commissie Professionalisering die ook de 

Lochemconferenties begeleidt. ‘Lochem is natuurlijk een apart 

verhaal. Voor velen was het in het verleden vooral een reünie 

van gezelligheid. Daar is de laatste jaren gelukkig verandering in 

gekomen en is het zoeken vooral naar een goed evenwicht tus-

sen inhoud en ontmoeting. Persoonlijk spreken mij indringende 

onderwerpen aan, die je een soort versnelling geven. Zo herinner 

ik me een conferentie waar het ging om media-optredens. Een 

journalist heeft ons toen allemaal laten zien hoe snel je de mist 

kunt ingaan. Dat soort ervaringen werkt ook na de conferentie 

door. Ik ga er natuurlijk niet meer over, maar ik zou het wel eens 

aardig vinden om in Lochem bijvoorbeeld de verhoudingen met 

het openbaar ministerie en de lokale of districtsdriehoek te 

bepreken.’

 

Chemie met de raad

Als scheidend portefeuillehouder professionalisering ziet hij voor 

zijn opvolger voldoende mogelijkheden om de professionalise-

ring verder te versterken. ‘Gelukkig hoeven we voorlopig geen 

rekening meer te houden met de komst van de gekozen burge-

meester. We kunnen echt inzetten op versterking in het functio-

neren van de burgemeesters. 

Belangrijk vind ik de inzichten die De vallende burgemeester 

heeft opgeleverd. Je merkt dat de chemie met de raad minder 

vanzelfsprekend wordt. Slechts een klein deel van je functione-

ren is voor de raad zichtbaar en juist op dat deel word je afge-

rekend. Je moet je daar voortdurend van bewust zijn en continu 

werken aan het versterken van die chemie. Je bent als burge-

meester op vele borden tegelijk aan het schaken; probeer dan 

maar eens én verbinder én jezelf te zijn’, aldus Van Rappard.

Willem Ridder van Rappard is zelf al 28 jaar burgemeester. Over 

de ontwikkeling van de beroepsgroep is hij enigszins ambivalent. 

‘Er is geen sprake meer van een eenduidig Esprit de corps, maar 

ik vind het wel belangrijk dat we allemaal een beetje dezelfde 

teksten spreken. Het is toch belangrijk dat er bepaalde ethische 

normen zijn; burgemeesters moeten weten ,,zo gaan we met 

elkaar om”. En ik vind dat we elkaar daar op mogen aanspreken. 

Ik zou ook wel eens een uitdraai willen maken van de persoons-

profielen van de burgemeesters. Mogelijk zie je dan verschillen 

tussen de meer traditionele burgemeesters, die op jonge leeftijd 

in een kleine gemeente begonnen zijn, veelal met een ambtelijke 

achtergrond en de burgemeesters die bijvoorbeeld wethouder zijn 

geweest. Die zitten anders in elkaar. Ik ben echt benieuwd wat uit 

die profielen zou komen en of de burgemeesters die vervolgens 

ook her- en erkennen.’

Van Rappard nam afscheid uit het bestuur, omdat zijn maximale 

bestuurstermijn van twee keer vier jaar erop zit. ‘In 1998 kwam ik in 

het bestuur als inkomend penningmeester en een jaar later volgde ik 

Hans de Widt, oud-burgemeester van Soest, op als penningmeester 

van het Genootschap. Al die tijd heb ik het goed naar mijn zin gehad. 

De verhoudingen in het bestuur waren altijd zeer collegiaal en ik 

vond het mooi om me voor de beroepsgroep in te mogen zetten’. 

Willem van Rappard benoemd  tot lid van verdienste

‘Joh, je luistert wel erg weinig, doe 

daar eens iets mee!’

Willem Ridder van Rappard  

(burgemeester van Noordoostpolder), tot aan 

de jaarvergadering portefeuillehouder 

professionalisering in het bestuur van het NGB.
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A nno nu staan gemeenten voor complexe opga-

ven. Het is vaak moeilijk ‘op eigen houtje’ 

tot effectief beleid te komen en voldoende 

bestuurskracht te ontwikkelen. Als een gemeente-

bestuur zijn doelstellingen wil realiseren dan zal het 

daartoe over de grenzen van de eigen organisatie en 

bevoegdheden heen moeten kijken en andere partijen 

moeten mobiliseren. Dat kunnen andere gemeen-

ten, provincies en functionele overheidsorganisaties 

zijn, maar ook particuliere organisaties, die voor 

de gemeenten van belang kunnen zijn om de eigen 

doelen te bewerkstelligen. Bovendien is het zaak om 

binnen de gemeente zelf over grenzen heen te kijken. 

Complexe vraagstukken en problemen spelen immers 

over meer sectoren en portefeuilles. Tegen deze ach-

tergrond was ervoor gekozen de Lochemconferenties 

2007 rond het centrale thema ‘Bestuurskracht over 

grenzen heen’ te organiseren.

Trucendoos

Prof. Arno Korsten, hoogleraar bestuurskunde aan de 

Universiteit van Maastricht en hoogleraar bestuurskun-

de aan de Open Universiteit, is in diverse delen van het 

land betrokken geweest bij bestuurskrachtprojecten. 

Vooral zijn participatie in de bestuurskrachtmetingen 

in Limburg – met deelname van 47 gemeenten – is 

bekend. In Lochem hield Korsten tijdens alle confe-

renties een inleiding, waarin hij onder andere de gang 

van zaken in Limburg schetste. ‘In Limburg is met een 

visitatiecommissie gewerkt. Die heeft een duidelijk dis-

ciplinerende werking gehad.’ Volgens Korsten was dat 

ook nodig, omdat sommige gemeenten de trucendoos 

openden om gunstig uit de meting te komen. Zo bleken 

gemeenten opeens een strategische visie op schrift te 

stellen, toen bleek dat de beschikbaarheid van een der-

gelijke nota een pre was in de bestuurskrachtmeting. 

Andere gemeenten dachten beter uit de bus te komen 

als ze hun ambities beperkt hielden. Daar trapte de 

visitatiecommissie niet in, die één van de deelnemende 

gemeenten met uiterst beperkte ambities zelfs verge-

leek met een heemkundevereniging.

Zelfreferentialiteit

Om te voorkomen dat er al te veel nadruk op struc-

tuurdiscussies rond schaalgrootte en herindeling zou 

komen, was er in het Lochemprogramma ruime aan-

dacht voor andere invalshoeken rond bestuurskracht. 

Het ging daarbij meer om de wijze van optreden van 

het gemeentebestuur en de manier waarop gemeen-

ten tot effectieve samenwerking met externe partijen 

weten te komen.

Prof. ir. Wim van Dinten, oud-topman van de RABO-

bank, nam in twee conferenties de deelnemers mee 

naar een aantal brede maatschappelijke ontwikke-

lingen, die de effectiviteit van organisaties – en dus 

de bestuurskracht van gemeenten – bijzonder beïn-

vloeden. Volgens Van Dinten is het veel belangrijker 

om aan deze tendensen aandacht te besteden dan te 

schieten in schaalvergroting en het verhogen van de 

regeldruk. ‘Organisaties moeten betekenis geven in 

hun activiteiten’, zo betoogde hij. Als belangrijke ont-

wikkeling noemde hij de vanzelfsprekendheid waarmee 

mensen zichzelf in het middelpunt van een organisatie 

Uit de Lochemconferenties 2007 

Houden gemeenten bestuurskrachtmetingen als voorloper voor gemeentelijke herindelingen of zetten 

gemeenten deze metingen juist in om herindeling opgelegd te krijgen? Deze vraag speelde bij een aantal 

van de zes Lochemconferenties die begin dit jaar plaatsvonden. In totaal namen 225 burgemeesters deel 

aan de editie 2007 van de Lochemconferenties. Hoewel niet zo hoog gewaardeerd als afgelopen jaar mag 

het Genootschap terugzien op weer een geslaagde reeks conferenties. Een terugblik.

Bestuurskracht over grenzen  heen

‘Het verbindend leiderschap van de 

burgemeesters komt uit je hoofd, je hart 

en je ziel’
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plaatsen. Van Dinten omschreef dit als ‘zelfreferen-

tialiteit’. Een andere tendens waar organisaties niet 

omheen kunnen, is de overgang naar een beeldcultuur. 

Overheden opereren volgens Van Dinten nog steeds 

vanuit een schriftelijke cultuur, terwijl al lang andere 

waarden, normen en gebruiken gelden. De Lochem-

deelnemers genoten duidelijk van deze inleiding.

Om het belang van samenwerking met externe par-

tijen te onderstrepen, was mr. Henry Hommelberg, 

bestuursvoorzitter van HEVO bv, uitgenodigd om over 

zijn ervaringen met gemeenten  te spreken. HEVO heeft 

zich gespecialiseerd in het begeleiden van grote bouw-

projecten in onder andere de zorg en het onderwijs, 

waar vele organisaties bij betrokken zijn. Hommelberg 

hekelde de bestuurlijke drukte en het opereren vanuit 

wantrouwen, die gemeenten als opdrachtgevers soms 

typeren. Voor effectief opdrachtgeverschap moet een 

gemeentebestuur volgens Hommelberg lef en vertrou-

wen tonen, waarbij altijd geldt: ‘afspraak is afspraak’. 

In het kiezen van een opdrachtnemer zou de gemeente 

uit moeten gaan van waarde-creatie en niet – op basis 

van aanbestedingsbeleid – altijd moeten kiezen voor de 

goedkoopste opdracht.

Gepassioneerde nederigheid

Ook prof. Katrien Termeer, onlangs benoemd tot 

hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van 

Wageningen, hield de burgemeesters in Lochem 

voor dat organisaties het in de hedendaagse net-

werksamenleving niet meer alleen kunnen. Om tot 

maatschappelijke innovaties te komen, zijn allianties 

nodig. Zij riep de burgemeesters op om via publiek lei-

derschap de bestuurskracht te vergroten. Dat publiek 

leiderschap moet zich kenmerken door terughoudend-

heid met nieuw beleid, maar wel participatie en inzet 

van eigen gemeentelijke middelen; geen grote helden-

daden, maar het behalen van ‘small wins’; kortom met 

gepassioneerde nederigheid van de bestuurders.

Burgemeesterlijke ervaringen

Ook aan inbreng van burgemeesterlijke ervaringen 

heeft het niet ontbroken tijdens de conferenties. 

Iedere conferentie vertelde een burgemeester over 

een bestuurskrachtproject in zijn gemeente of regio. 

Zo vertelde Nol Kleijngeld hoe zijn gemeente (Helden) 

de Limburgse bestuurskrachtmeting had ondergaan. 

Milo Schoenmaker (Bussum) en Peter Rehwinkel 

(Naarden) verhaalden over de bestuurskrachtmeting in 

de Gooi- en Vechtstreek, die duidelijk heeft gemaakt 

dat herindeling in het gebied onvermijdelijk is. Volgens 

Ad van den Bergh (Alblasserdam) en Ronald Bandell 

(Dordrecht) heeft het bestuurskrachtproject de interge-

meentelijke samenwerking in het Drechtstedengebied 

gestimuleerd. Jeroen Staatsen vertelde hoe 

Voorschoten periodiek bestuurskrachtmetingen wil 

gaan uitvoeren. ‘Wie ophoudt te verbeteren, houdt 

op goed te zijn’ was zijn motto. Frank Koen liet zien 

hoe de bestuurskrachtmeting zijn gemeente (Zederik) 

een nieuwe oriëntatie in het gebied Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden had opgeleverd.

Van recept naar gerecht

Roel Wever en Theo van Mulken verzorgden in de 

conferenties workshops over het leiderschap van bur-

gemeesters bij bestuurskracht, waarbij zij de inzichten 

van De vallende burgemeester meenamen. Het devies 

voor de burgemeesters luidt daarbij volgens deze 

twee BMC-adviseurs: ‘Verbinden moet en inspireren 

als het kan’. ‘Het verbindend leiderschap van de bur-

gemeesters komt uit je hoofd, je hart en je ziel en is 

iets complexer dan ,,je hebt het of je hebt het niet”.  

Leiderschap is de kunst van het maken van een gerecht 

aan de hand van een recept. Daarbij geldt: wees pro-

actief, begin met het einde voor ogen en begin bij het 

begin’, aldus Wever en Van Mulken. 

Bestuurskracht over grenzen  heen

Het vertrouwde Conferentiehotel 

Hof van Gelre in Lochem.
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Een tijd geleden pakte Edwin Bakker de TGV van 

Parijs naar Brussel. Hij liep een – lege – coupé 

binnen en ging zitten. Nou leeg? Er stond een 

tas. ‘Dat is typisch’, dacht hij, ‘ik die altijd lezingen 

geef, ook voor bomverkenners van de politie, kom nu 

zelf voor de vraag te staan wat te doen.’ Hij ging ervan 

uit dat iemand die tas gewoon vergeten was, maar 

tegelijkertijd besefte hij ook dat de TGV ergens ‘in de 

top-100 van terroristische targets’ in Europa staat. 

Bakker besloot een treinbeambte op te snorren. ‘Wat 

die man deed was heel goed. Hij haalde er iemand 

bij die daarvoor verantwoordelijk was. Die vroeg 

vervolgens aan mensen in en om de trein of die tas 

toevallig van een van hen was. Bleek de tas inderdaad 

van iemand te zijn die even naar buiten was gelopen. 

Gezond verstand en goede procedures kunnen voorko-

men dat er onnodig geëvacueerd wordt. Dat is belang-

rijk omdat onnodige evacuatie óf ertoe bijdraagt dat 

mensen bang worden óf dat mensen terrorisme als 

een broodje aap gaan zien.’

Je moet nuchter met dit soort zaken omgaan, zegt 

Bakker, en niet zoals ze een tijdje terug bij de gemeen-

te Enschede deden. ‘Daar leverde de postbode bij de 

balie een exotisch pakje ‘to the mayor of Enschede’ af. 

Vol met Arabische stempels. Nu had de mevrouw van 

de balie geleerd dat ze alert moest zijn en dat was ze 

dus. Ze haalde de politie erbij, de hele flikkerse boel. 

Het gemeentehuis werd ontruimd. Mensen konden 

uren niet werken, tel uit je economische schade.’ Een 

getrainde bomverkenner van de politie, zegt hij, zou 

eerst hebben gevraagd wie dat pakketje daar had 

afgeleverd. ‘Jan de postbode? Waar woont hij? Hij 

staat in de kamer hiernaast een bakkie te doen? De 

politieman zou aan Jan vragen of hij nog iets raars aan 

die doos heeft opgemerkt. Waarschijnlijk niet en dan 

zou hij het pakketje gewoon meenemen om elders te 

onderzoeken, want als Jan er mee heeft rondgefietst, 

dan kan de politieman dat ook.’

Woede

De Nederlanders zijn sinds 9/11 een behoorlijk zenuw-

achtig volkje geworden als het gaat om terrorisme en 

radicalisering, meent Edwin Bakker. ‘De Belgen lachen 

zich helemaal ziek om ons. In Nederland is het hele 

terrorismedebat verworden tot een onontwarbare klu-

wen van frustraties (over het politieke establishment, 

Fortuyn, Van Gogh, ontspoorde Marokkaanse jonge-

ren, radicalisering bij jonge moslims) waarbij terroris-

medreiging een prachtig excuus was om ongegeneerd 

je woede te uiten.’, aldus Bakker.

Hij weet waarover hij praat, want ook hij zelf had aan 

het begin van het nieuwe millennium – vóór de moord 

op Fortuyn – nogal last van de tijdgeest om het 

thema  radicalisering

Edwin Bakker, onderzoeker terrorismevraagstukken bij Instituut Clingendael:

Volgens dr Edwin Bakker, onderzoeker bij Instituut Clingendael en gespecialiseerd in terrorismevraagstuk-

ken, zijn Nederlanders een ‘behoorlijk zenuwachtig volkje’ als het gaat om radicalisering en terrorisme. We 

moeten er wat nuchterder mee omgaan, meent hij. Terorrisme is niet te voorkomen en radicale Islamitische 

jongeren ontwikkelen zich maar in zeer beperkte mate tot een bedreiging voor de maatschappij. En hij kan 

het weten, want zijn broer en hij waren ook geen lieverdjes. ‘Op mijn 17de was ik in de ogen van sommigen 

misschien wel een fascistisch zwijn. Als ik toen van school was geknikkerd, was ik wellicht ook doorge-

schoten.’

De overheid moet investeren  in het 
          incasseringsvermogen  van de samenleving

‘Ook met radicale moslimjongeren moeten 

we leren leven’ 
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eufemistisch te zeggen. ‘Hij woonde in die tijd in het 

centrum van Arnhem naast een illegale Turkse disco, 

waarvoor hij hemel en aarde heeft moeten bewegen 

om die gesloten te krijgen. Een bevriend stel zag hij 

uit Amsterdam-Noord vertrekken, omdat de vrouw er 

niet meer tegen kon om elke dag ‘hoerrr, hoerrr’ te 

horen sissen. Turkse criminelen schoten zijn ex-vrien-

din door het hoofd en liquideerden twee vrienden 

van haar. Zij overleefde. ‘In drie jaar tijd maakte ik 

om mij heen drie moorden mee. Je hoefde bij mij niet 

met multiculti aan te komen. Ik had je zo de deur 

uit geflikkerd. Elke vrijdag en zaterdag bijna kon ik 

de politie bellen, omdat buitenlanders of Antillianen 

bij mij voor de deur hun meisje in elkaar sloegen, 

maar wat kreeg ik dan eerst te horen: ‘dit nummer 

kost zoveel per minuut’. Ik flipte op Nederland. Bij 

de rechtszaak van mijn ex-vriendin die door haar 

hoofd was geschoten, zaten de families op de tribune 

Allah Akhbar (God is groot) te roepen. Iedereen was 

onschuldig, zo werd bij hoog en laag beweerd. De 

daders, die in Nederland geboren en getogen waren, 

weigerden Nederlands in de rechtszaal te spreken. Ik 

zag een Nederlandse Staat aan het werk, die totaal 

niet in staat is om met deze groep om te gaan. En ik 

zag mensen die daar op zo’n schandalige manier lak 

aan hebben en die onmacht van de Staat ook mis-

bruiken. Ik schrok me kapot.’

Fortuynstemmer

Bijna, zegt hij stellig, had hij in 2002 Pim Fortuyn 

gestemd. ‘Ik was het zo zat, dat gelul eromheen. Dat 

merkte je ook aan mijn taalgebruik; zat ik ergens aan 

een gesprekstafel ineens heel erg generalistisch over 

moslims te praten.’ Ook het beeld dat hij tijdens tal-

loze verblijven in de islamitische wereld had gevormd, 

hielp daar bepaald niet aan mee. Hij zat drie maanden 

in Irak en twee maanden in Bosnië. En verder bracht 

hij onder andere enige tijd door in Indonesië, Marokko 

en Bangladesh. ‘Ik heb daar veel lieve mensen ont-

moet, maar ook gezien wat voor een verschrikkelijke 

samenlevingen dat zijn. Daar wil je niet geboren wor-

den.’ Hij kan zich dan ook goed voorstellen dat politici 

als Wilders daar eveneens van geschrokken zijn. ‘Ik 

snap Wilders wel. Maar als je daarin blijft zoeken, dan 

schiet je door.’ Bakker zelf verhuisde naar het keurige 

Burgemeesterskwartier in Arnhem en kocht een huisje 

in een Frans dorpje met 100 inwoners. 

Dankzij die verhuizing is hij naar eigen zeggen geen 

Fortuynstemmer geworden. En ook voor zijn werk, 

meent hij, is het verlaten van het centrum van Arnhem 

De overheid moet investeren  in het 
          incasseringsvermogen  van de samenleving

Edwin Bakker, onderzoeker terrorismevraagstukken bij Instituut Clingendael.
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goed geweest. ‘Persoonlijke woede speelt al gauw 

mee in mijn beroep. Daarom is het ook goed dat ik wat 

afstand van Nederland heb genomen. In dat Franse 

dorpje met allemaal vriendelijke en beleefde mensen 

zie ik me nog wel eens eindigen.’ 

Stoere praat

Met radicalisering kwam Edwin Bakker al thuis in 

aanraking. Zijn broer en hij stookten elkaar op in hun 

pubertijd. ‘Hij schoot door naar links, waardoor ik 

voor de grap rechtsere statements ging maken.’ Zijn 

broer ontwikkelde zijn linkse levenshouding tot zo’n 

niveau dat ‘bepaalde diensten’, aldus Bakker, zeer 

geïnteresseerd waren in wat hij precies uitspookte. 

Dat is radicalisering, maar dat heeft nog niets te 

maken met terrorisme of zelfs maar met geweldda-

dige actie. Radicalisering is in eerste instantie gericht 

op afzetten tegen, op zoek naar je eigen identiteit. 

Hoeveel leraren heb ik in mijn pubertijd niet in de 

meest prachtige bewoordingen een verschrikkelijk 

einde toegewenst? Nou ja wens? Gewoon stoere 

praat. Ik was aan het puberen. Als je mij op mijn 17de 

had gezegd dat ik een fascistisch zwijn was en ik was 

van school geknikkerd, dan had je mij wel eens heel 

erg kunnen stimuleren om die weg te volgen, koppig 

als ik was.’  

‘Stel’, zegt hij ‘dat hij nu een moslimjongere was 

geweest en in plaats van leraren politici vreselijke 

dingen had toegewenst en dat hij dat ook nog eens 

ergens had genoteerd en er bovendien af en toe het 

woord jood of christen tussendoor had gegooid, dan 

hadden anderen hem misschien wel als terrorist aan-

gemerkt, terwijl hij alleen maar op zoek was naar zijn 

identiteit. We moeten dan ook oppassen om bijvoor-

beeld de Hofstadgroep niet te snel als terroristen te 

betitelen. Niet in de laatste plaats omdat ze dat juist 

willen. Het zijn wanna be-terroristen. Tot dusverre zijn 

er vijftien jongeren in Nederland veroordeeld onder de 

nieuwe terrorismewetgeving, maar er zijn er veel meer 

opgepakt: meelopers, stoerdoeners, naïevelingen. Ook 

volstrekt onschuldigen.’

Radicalisering

Radicalisering, zoals zich dat de laatste jaren onder 

moslimjongeren ontwikkelt, vindt hij geen probleem. 

‘Vroeger had je nozems en punkers. Radicalisering 

is van alle tijden. De samenleving kent vele radicale 

groeperingen. Je moet er als samenleving alert op zijn, 

maar gevaarlijk vind ik het niet. We hebben ermee 

leren leven en we weten van radicale groepen dat ze 

een bepaalde maximale omvang kunnen bereiken. Ook 

met radicale moslimjongeren moeten we leren leven.’ 

De tegenwerping dat in tegenstelling tot andere 

radicale groeperingen er bij moslimjongeren een dui-

delijke dreiging is van aanslagen of moord, bevestigt 

hij. ‘Ze uiten zich inderdaad bijvoorbeeld niet door 

grote demonstraties. Dat is jammer, want ze hebben 

een uitlaatklep nodig. Die frustratie, identiteitscrisis 

enzovoort moet gekanaliseerd worden. Maar dat zal 

niet snel lukken. De Arab-European Leage (AEL) is 

ook bepaald geen succes geworden. Daar hadden 

we als maatschappij misschien wat meer in moeten 

investeren.’

thema  radicalisering

‘De georganiseerde radicalisering is het 

enige waar je als beleidsmaker iets aan 

kunt doen’
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‘Wie er wel in slagen om groepen jonge moslims aan 

zich te binden, zijn orthodoxe moskeeën. Daar is de 

vraag – en daar worstelen beleidsmakers en zeker 

ook burgemeesters mee – of ze nu wel of niet een 

bondgenoot zijn in de strijd tegen terrorisme. Op 

zich is er niks mis mee. Het is weliswaar een uiting 

van radicalisering, maar daartegenover staat dat de 

criminaliteit vermindert als jongeren regelmaat in hun 

leven krijgen en vrome moslims worden. Maar hoe 

staat het met begrippen als samenleving en demo-

cratische rechtsorde? Daar kom je in de problemen.’ 

Hij zelf, zegt hij, is gezien ook zijn eigen historie niet 

zo bang voor individuele zoektochten van mensen 

die leiden tot radicaal gedrag en af en toe tot een 

(gewelddadig) incident. ‘Dat kun je toch niet voor-

komen en daar moet je dus ook niet te spastisch op 

reageren. Maar daar waar radicalisering in instituties 

terechtkomt die ten dele ook van buiten worden gefi-

nancierd en ideologisch worden gestuurd, moet je als 

maatschappij ergens grenzen trekken. De georgani-

seerde radicalisering is het enige waar je als beleids-

maker iets aan kunt doen.’ Dat er in orthodoxe  

moskeeën dingen gebeuren die het daglicht niet  

kunnen verdragen – wat de democratische rechts-

orde schaadt – is volgens hem zo klaar als een  

klontje. ‘Er zijn twee jongens uit Eindhoven omge-

komen in Kashmir en vorig jaar doken er weer twee 

jongens op in Bakoe. Er gebeurt genoeg om je als 

politie, veiligheidsdienst of burgemeester zorgen  

over te maken.’

‘Rebel with a cause’

Een remedie om radicalisering van individuen te voor-

komen, is er echter niet, volgens Bakker, omdat er nog 

onvoldoende zicht is op hoe radicalisering nu precies 

ontstaat. ‘Strijders van eigen bodem is een prachtig 

boek over jongeren die geradicaliseerd zijn. Daaruit 

blijkt dat het eigenlijk allemaal prachtige mensen zijn 

die de wereld willen verbeteren. Maar waarom de één 

democratisch actief wordt om zijn doel te bereiken en 

een ander de weg van het geweld zoekt, dat weten 

we niet. We weten dat de oorzaken een mix zijn van 

de persoonlijke omgeving, de politieke omgeving, de 

groep waar mensen toe behoren en individuele ken-

merken, maar hoe het precies zit met die mix is niet 

duidelijk.’

Burgemeesters moeten dan ook heel goed beseffen, 

vindt Bakker, dat er heel veel oorzaken voor ter-

rorisme kunnen zijn, waar je niets aan kan doen als 

burgemeester of zelfs niet als regering. ‘Zo lopen er in 

Nederland jaarlijks 90.000 mensen rond met zelf- 

moordideeën, 1600 plegen ook daadwerkelijk zelf-

moord. Daaronder kunnen ook mensen zijn die als 

‘rebel with a cause’ uit het leven willen stappen. Als 

het gaat om zelfmoordterroristen durven we ons nu 

de vraag te stellen of het gaat om mensen die primair 

suïcidaal zijn.’

Aan burgers, zegt hij, moet je als politicus of burge-

meester dan ook vertellen dat het risico van een ter-

roristische daad altijd blijft bestaan. ‘In Amsterdam 

doen ze dat goed met de boodschap dat het niet 

de vraag is of het gebeurt, maar wanneer. Daardoor 

bereik je ook dat als er iets gebeurt, de overheid niet 

automatisch wordt verweten dat ze iets fout heeft 

gedaan. In Londen wist iedereen dat er een aanslag 

op de metro aan zat te komen, en toen het gebeurde, 

hoefde Barbertje niet meteen te hangen. Men ging 

daar al snel over op ,,business as usual’’. Erg goed. 

In Nederland moet je als lokale overheden inzetten 

op hoe je de maatschappelijke gevolgen van een ter-

roristische aanslag in je gemeente tot een minimum 

kan reduceren. Een maatschappij moet kunnen incas-

seren; je moet als beleidsmakers investeren in dat 

incasseringsvermogen. Want hoe je het ook wendt of 

keert, na een aanslag moet je altijd weer met elkaar 

verder, moet je met elkaar samenleven.’ 

Dr Edwin Bakker studeerde economische en politieke geografie en 

promoveerde in 1997 op het onderwerp conflicten tussen minderhe-

den in Centraal Europa aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1997 

tot 2003 was hij als universitair docent verbonden aan het Centrum 

voor Internationale Conflictanalyse en Management (CICAM) van de 

Katholieke Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek concentreerde zich 

op het terrein van conflictmanagement en de rol van veiligheidsor-

ganisaties. Op Clingendael richt zijn onderzoek zich op vraagstukken 

rond terrorisme en de proliferatie van massavernietigingswapens. De 

heer Bakker maakt deel uit van de redactie van Vrede & Veiligheid en 

het Engelstalige Helsinki Monitor en is secretaris-generaal van het 

Nederlandse Helsinki Comité dat zich inzet voor het realiseren van 

OVSE-doelstellingen.

‘In Nederland is het hele terrorismedebat 

verworden tot een onontwarbare kluwen 

van frustraties’
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Jaap Pop en Lex Cachet over de toekomst van het ambt

De burgemeesters verkeren in rustig vaarwater, zo moet iedereen toch concluderen na lezing van het 

regeerakkoord dat CDA, PvdA en VVD in februari overeenkwamen. Geen grote veranderingen in de aanstel-

lingswijze, zoals in vorige regeerperioden wel speelden. Tegelijk is het waken dat het rustige tij niet veran-

dert in dood tij en is het zoeken naar de nieuwe toekomst van het ambt. In Waalwijk vond onlangs het sym-

posium De burgemeester nu en in de toekomst plaats ter gelegenheid van het afscheid van Jan de Geus, die 

van 1998 tot 2006 burgemeester van deze gemeente was. Oud-voorzitter van het Nederlands Genootschap 

van Burgemeesters, Jaap Pop, sprak er over de door de Kroon benoemde burgemeester en Rotterdams 

bestuurskundige Lex Cachet hield een inleiding over de ontwikkelingen in de veiligheidsportefeuille van de 

burgemeester. 

Met tevredenheid constateert Jaap Pop dat 

het avontuur van de rechtstreeks gekozen 

burgemeester achter de rug is. ‘De burge-

meesters kunnen zich weer volledig toeleggen op de 

inhoud van deze mooie functie in het lokale bestuur,’ 

zegt Jaap Pop. ‘De benoeming door de Kroon geeft de 

burgemeester de eigenstandigheid die hij nodig heeft 

om zijn diverse rollen te kunnen vervullen. Door zijn 

relatieve onafhankelijkheid van de lokale politiek kan 

hij een verbindende rol spelen, kan hij zijn voorzit-

tersrol van college en raad onpartijdig en integer uitoe-

fenen. Ook buiten het gemeentehuis kan hij op basis 

van zijn onafhankelijkheid personen en organisaties 

bij elkaar brengen en is hij het aanspreekpunt voor 

alle inwoners. Bij het uitoefenen van zijn openbare 

orde bevoegdheden is zijn onafhankelijkheid op basis 

van zijn Kroonbenoeming ook een belangrijk gegeven. 

Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad thans terecht 

een dominante invloed op de keuze van de nieuwe 

burgemeester. Dit element in de benoemingsprocedure 

bezorgt de burgemeester de politieke legitimatie die 

hij nodig heeft. Het vertrouwensbeginsel geldt ook 

voor hem of haar.’

Burgemeestersreferendum

Jaap Pop gaat ervan uit – of wenst – dat de mogelijk-

heid tot het houden van een burgemeestersreferen-

dum snel uit de gemeenteraad verdwijnt. Jaap Pop: 

‘Het raadplegend burgemeestersreferendum was 

immers bestemd voor de overgangsfase naar de 

rechtstreekse verkiezing. Maar daar is nu geen sprake 

meer van. Het was ook een soort fopspeen omdat de 

kandidaat-burgemeester nauwelijks een zinvolle cam-

pagne kon voeren. Hij mist immers de politieke macht 

om toezeggingen gestand te doen. Het tegendeel van 

bestuurlijke vernieuwing wordt hiermee bereikt want 

de burgers wordt een rad voor de ogen gedraaid. Zo 

werd daar ook veelal in de gemeenten over gedacht 

want in de vijf jaar dat de mogelijkheid bestaat is er 

slechts zes keer gebruik van gemaakt, terwijl er in die 

periode 200 benoemingen plaatsvonden. Dat is in 3% 

van de gevallen. Het is jammer dat het in de vacature 

Utrecht nog wordt toegepast.’

‘De burgemeester is in deze tijd ook verantwoordelijk 

voor het goed functioneren van het bestuursproces, 

waar steeds meer externe partijen bij betrokken zijn. 

Inspraak en participatie is een wezenlijk onderdeel van 

het besturen geworden. Maar er zitten meer aspecten 

aan de burgemeestersfunctie van vandaag. De burge-

meester is het gezicht van de gemeente in goede en in 

slechte tijden. Wat ook sterk in gewicht is toegenomen, 

is zijn openbare orde taak, inclusief de rampenbestrij-

ding en de voorkoming van terrorisme. Nu veiligheid in 

de gemeente is doorgegroeid naar integrale veiligheid 

ligt hier een coördinatietaak voor de burgemeester tus-

sen de aspecten van veiligheid die in portefeuilles van 

de wethouders zitten. De veiligheidsportefeuille is overi-

gens ook voor de burgemeester zelf een risicovolle taak.’

De burgemeester nu  en in de toekomst
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Lokale gezagsdrager

Lex Cachet,1 bestuurskundige van het Centre for Local 

democracy van de Erasmus Universiteit Rotterdam, 

was in 2004 één van de auteurs van de NGB-publicatie 

’t Is en blijft een prachtbaan. Inzoomend op de open-

bare orde en veiligheid ziet Cachet de laatste jaren 

een nieuw probleem. ‘De burgemeester is, als lokale 

gezagsdrager, nog steeds onverkort verantwoordelijk 

voor Openbare Orde en Veiligheid (OOV), maar de 

afgelopen decennia is hij voor zijn taakuitoefening 

meer en meer afhankelijk geworden van bovenlokale, 

regionale, organisaties. Wringt dat? Is er ook hier 

sprake van een spagaat van de burgemeester? Hoe zit 

dat eigenlijk met de burgemeester en zijn bevoegdhe-

den in een tijd van regionale politie, regionaliserende 

brandweer, sterke veiligheidsregio’s en een bemoei-

zuchtige rijksoverheid. Heeft de burgemeester een pro-

bleem?’ Volgens Cachet lijkt het op het eerste gezicht 

evident dat de burgemeester een probleem heeft. ‘Zijn 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn dezelfde 

gebleven. Maar zijn greep op de uitvoeringorganisa-

ties lijkt veel kleiner te zijn geworden, nu hem geen 

gemeentelijke brandweer of gemeentepolitie meer ten 

dienste staat’, aldus Lex Cachet.

De Rotterdamse bestuurskundige vindt echter niet 

dat zomaar gesteld mag worden dat het alleen maar 

slechter is geworden voor de burgemeester. Een paar 

van zijn relativeringen: ‘In de eerste plaats kan de 

vraag gesteld worden of het vroeger echt allemaal wel 

zo veel beter was. Dan zijn er vervolgens de gemiste 

kans(en). Hebben burgemeesters indertijd zoveel meer 

en zoveel beter gebruik gemaakt van hun sturingsmo-

gelijkheden?’ Cachet betwijfelt het. ‘En formele kaders 

zeggen maar in beperkte mate iets over de werkelijke 

macht en met name de werkelijke invloed van par-

tijen. Er kan vaak veel meer dan mensen denken. De 

gemeentelijke regiefunctie wordt, binnen het integrale 

veiligheidsbeleid, steeds belangrijker. De burgemees-

ter heeft tenslotte de afgelopen jaren niet alleen 

positie verloren. Hij heeft ook winst geboekt. Zo zijn 

de OOV bevoegdheden in de Gemeentewet aanzienlijk 

verruimd (Damocles, Victoria, bestuurlijke ophouding).’

Roeien met de riemen die je hebt

Cachet ziet het niet als oplossing om de regionalisering 

of de verantwoordelijkheden terug te draaien. Hij kiest 

voor een pragmatische optie: ‘Roeien met de riemen 

die je hebt. Dat geldt zowel voor de burgemeester als 

voor de gemeenteraad. Dat klinkt misschien fatalis-

tisch, maar is wat mij betreft wel de minst onaantrek-

kelijke en zeker de meest realistische optie. Mijns 

inziens kan je als bevoegd gezag een heel eind komen 

door gezaghebbend heel erg goed duidelijk te maken 

welk beleid gevoerd moet worden.’ Cachet roept de 

burgemeesters op om ‘zich betrokken te tonen bij de 

vele facetten van het veiligheidsbeleid, door bruggen 

te slaan tussen politiek-bestuurlijke actoren enerzijds 

en operationele diensten anderzijds en vooral door 

duidelijk eigen beleid te voeren, veelal in samenspraak 

met de gemeenteraad.’

1 Dit voorjaar verschijnt in het Tijdschrift voor Politie een artikel van 

Lex Cachet, waarin hij uitgebreid ingaat op de ontwikkelingen in de 

veiligheidsportefeuille van de burgemeester.

De burgemeester nu  en in de toekomst

Jaap Pop, oud-burgemeester van Haarlem en oud-voorzitter 

van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.
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Er is veel mobiliteit in de beroepsgroep van de bur-

gemeesters. In de periode van 1 april 2006 tot  

1 april 2007 zijn er exact vijftig burgemeesters 

door de Kroon benoemd. Dit betekent dat in één jaar 

meer dan 10% van de gemeenten een andere bur-

gemeester heeft gekregen.1 Bijna tweederde van de 

benoemingen in de afgelopen twaalf maanden betrof 

een nieuwe burgemeester; in eenderde van de benoe-

mingen was het iemand die elders al ervaring had 

als burgemeester of als waarnemend burgemeester. 

Opvallend is dat de man/vrouw-verhouding in het bur-

gemeesterscorps door de benoemingen slechts weinig 

verandert: die schommelt altijd zo rond de 80/20. Van 

de benoemingen van het afgelopen jaar was 24% vrouw. 

Leeftijd

Qua leeftijd is er niet echt sprake van een verjonging 

van de burgemeesters. Weliswaar vertrokken bur-

gemeesters vanwege leeftijdsontslag en is er altijd 

sprake van verjonging. Maar de burgemeesters die de 

afgelopen twaalf maanden benoemd werden, zijn zeker 

niet jong: hun gemiddelde leeftijd is 50 jaar en 60% 

van hen is 50 jaar of ouder. De nieuw benoemden zijn 

gemiddeld 49 jaar oud en de burgemeesters die van 

elders komen gemiddeld 51. 

Minstens zo interessant is het te kijken naar de ‘poli-

tieke kleur’ van de nieuwe lichting burgemeesters. 

In maar liefst 70% van de gemeenten verschoot de 

burgemeesterspost van politieke kleur: daar zit nu een 

burgemeester van een andere partij dan zijn voorgan-

ger. Wat opvalt is dat het CDA er het beste in slaagt om 

een burgemeesterspost voor de partij vast te houden: 

de helft van de burgemeestersposten die niet van kleur 

wijzigden, betreft een burgemeester die lid is van het 

CDA. 

In- en uitstroombalans

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

meester en de nieuw benoemde burgemeester weerge-

geven. De grote hoeveelheid politieke verschuivingen 

leidt over het geheel genomen niet tot grote verande-

ringen in het burgemeesterscorps. CDA, VVD, D66 en 

GroenLinks hebben hun aantal burgemeesters kunnen 

uitbreiden. De PvdA en de Christen Unie verloren per 

saldo posten. Opmerkelijk is dat er onder de nieuw 

benoemden één burgemeester van een plaatselijke 

partij is en één burgemeester geen lid is van een partij.

Tabel 1 Verdeling lidmaatschap politieke partijen van burge-

meesters die tussen 1-4-2006 en 1-4-2007 werden benoemd 

met ook de verdeling van hun voorgangers.

Als echter gekeken wordt naar de burgemeesters die 

nieuw in het ambt zijn, dan valt een geheel andere ver-

deling op. In tabel 2 is de politieke kleur van de nieuwe 

burgemeesters weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat 

met name het CDA bijzonder sterk vertegenwoordigd is 

bij de nieuwkomers in het ambt. In mindere mate geldt 

dat ook voor VVD en D66. De Partij van de Arbeid blijft 

duidelijk achter als het om de nieuwelingen gaat.

Beroepsgroep onder de loep (deel 1)

De landelijke coalitiepartijen willen de invloed van de gemeenteraad op de aanstelling van de burgemees-

ter binnen de huidige Grondwet maximaliseren. Mogelijk heeft dat tot gevolg dat lokale politieke verhou-

dingen sterker de kleur van de burgemeester zullen bepalen. Om die gedachte straks te kunnen staven, is 

een blik op de huidige beroepsgroep nodig. In twee afleveringen nemen Vincent van Stipdonk en Ruud van 

Bennekom het burgemeesterscorps onder de loep. In deze eerste bijdrage staan de burgemeesters centraal 

die de afgelopen twaalf maanden zijn benoemd.

Wie worden  er benoemd?

	 	 vertrokken benoemde

 
burgemeester burgemeester

 

CDA 14 17

PvdA 17 11

VVD 11 14

D66 1 3

GroenLinks 0 1

Christen Unie of SGP 3 2

Overig (geen, of 

plaatselijke partij) 0 2

(nieuwe gemeente) 4 

Totaal 50 50
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Wie worden  er benoemd?

De hand van de commissaris?

In het verleden had de commissaris van de koningin 

een veel zwaardere rol in de procedure voor de benoe-

ming van een burgemeester. Toen bracht de commissa-

ris het advies voor de benoeming uit aan de minister. 

Nu is dat de taak van de gemeenteraad en beperkt de 

rol van de commissaris zich tot het voortraject van de 

benoeming. Vraag is of in de benoeming van burge-

meesters een hand van de commissaris ontdekt kan 

worden. 

In tabel 3 is weergegeven hoeveel burgemeestersbe-

noemingen er in de afgelopen twaalf maanden plaats-

vonden in provincies, gerelateerd aan de politieke 

partij van de commissaris. De meeste benoemingen 

vonden plaats in een provincie met een commissaris 

van VVD-huize, gevolgd door provincies met commissa-

rissen die lid zijn van CDA en GroenLinks. In ongeveer 

een kwart van de gevallen (twaalf van de vijftig) is een 

burgemeester benoemd van dezelfde politieke kleur 

als de commissaris. Alleen voor de commissarissen 

van CDA-huize geldt dat zij in 50% van de benoemin-

gen in hun provincie een burgemeester van dezelfde 

politieke partij benoemd zagen. De PvdA-, D66- en 

GroenLinks-commissarissen konden het afgelopen jaar 

geen partijgenoten als burgemeester in de gemeenten 

in hun provincies verwelkomen.

Tabel 3 Verdeling CdK’s over politieke partijen, het aantal 

burgemeestersbenoemingen dat de betreffende commissaris-

sen in de provincie kenden en het aantal benoemingen van 

burgemeesters van dezelfde partij.

De lokale politiek

Feitelijk is het al jaren zo dat de minister bij de voor-

dracht voor de benoeming van de burgemeester het 

advies van de gemeenteraad volgt. Ook de afgelopen 

twaalf maanden is de minister niet van het lokale 

advies afgeweken. De vraag is of in de aanbevelingen 

de invloed van de lokale politieke verhoudingen te 

ontdekken is. In tweederde van de gemeenten is de 

burgemeester geen lid van de partij die de grootste 

fractie in de gemeenteraad vormt en in een op de drie 

gemeenten is de nieuw benoemde burgemeester lid 

van een partij die niet eens in het college vertegen-

woordigd is.

Het is dus zeker (nog) niet zo dat de lokale politieke 

verhoudingen al sterk doorklinken in de politieke kleur 

van de burgemeester. In die zin is er geen sprake van 

een politieke benoeming van de burgemeester, hoewel 

in 96% van de benoemingen de burgemeester nog 

steeds lid is van een landelijke politieke partij. 

Ruud van Bennekom

In het volgende nummer van het Burgemeestersblad 

verschijnt een artikel van Vincent van Stipdonk, senior-

onderzoeker van SGBO, over de ontwikkeling in het 

profiel van de gehele burgemeesterspopulatie.

1 Benoemingen van waarnemend burgemeesters zijn in deze bijdrage 

buiten beschouwing gelaten. Dat zijn er in de onderzochte periode 

ruim dertig geweest.

	 	commissaris aantal partijconforme
van de koningin benoemingen benoemingen

 

CDA (4) 12 6

PvdA (2) 1 0

VVD (3) 18 6

D66 (2) 7 0

GroenLinks (1) 12 0

Totaal 50 50

Tabel 2 Verdeling lidmaatschap politieke partijen van nieuw 

in het ambt benoemde burgemeesters (tussen 1-4-2006 en 

1-4-2007).

	 	  nieuw in het

 
 ambt

 

CDA  13

PvdA  5

VVD  7

D66  3

GroenLinks  1

Christen Unie of SGP  1

Overig (geen, of plaatselijke partij) 2

Totaal  30
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Portret van oud-burgemeester Louis Jansen

Ja, Lodewijk Frank Willem Jansen, Louis Jansen, is zoals Paul Steinweg (zie Burgemeestersblad nr. 41, okto-

ber 2006) ook onder drie vorstinnen burgemeester geweest. In 1946 door koningin Wilhelmina benoemd, 

in 1980, nog juist na Beatrix’ ambtsaanvaarding,  opgehouden. Maar over dat thema kan zijn verhaal niet 

gaan, hoe graag hij zijn koninklijke gasten ook zag komen.

 Een levensreis

Louis Jansen ziet vanuit z’n prachtige appartement 

aan de Raadhuislaan in Oss andere dingen. Z’n oude, 

sfeervolle, ronde burgemeesterskamer in het Jan 

Cunenmuseum, tot 1973 stadhuis en eens vorstelijke 

woning van de Osse margarinekoningen Van den Bergh 

en Jurgens, grondleggers van Unilever. Hij dénkt ook 

over andere dingen. Hij vertelt van zijn levensreis. 

IJsselstein, Zanzibar, Beers, Cuijk, Parijs, Belgrado, Oss 

– Oss. Ach, al die plaatsen. Welke (oud-)burgemeester 

is er ereburger van Parijs – even oud immers als Cuijk? 

Wie werd er door mede-partisaan Tito ontvangen? 

Al die plaatsen. Louis heeft ze bereisd. Maar zijn 

reizen zit dieper. Hij vertelt ervan op de morgen van 

de dag die Nederland een van z’n zwaarste stormen 

bracht – 18 januari 2007. Puttend uit een ongeloof-

lijk geheugen, dat de details, de nuance, de tragiek 

soms, de humor vooral na bijna 67 jaar moeiteloos 

prijs geeft. Misschien juist bij wat hij ‘absoluut m’n 

laatste interview’ noemt, ‘omdat je zo aandrong’, vrijer, 

overvloediger dan ooit. Alleen al over de aanloop naar 

het burgemeesterschap – de oorlog, het verzet, de 

illegaliteit – vreemd dat woord voor wat toen goed was 

– is al een boek te schrijven. Toen, in ‘42, als volontair 

in IJsselstein, is die reis begonnen: bijna gepakt, ont-

snapt, vogelvrij, opgejaagd, ontheemd. Verschillende 

keren ontkwam hij op het nippertje. ‘De voorzienig-

heid’, zo noemt hij het. Hij legt dankbaarheid en 

wijsheid in dat wel misbruikte woord. Hij heeft er de 

betrekkelijkheid van de dingen door ervaren. Zeker ook 

nu, op weg naar z’n 92ste. 

Amusante dekmantel

Louis Jansen was in 1940 bijna direct in het verzet 

gegaan. Inbreken in gemeentehuizen – distributiebon-

nen voor onderduikers. Geheime, verzegelde docu-

menten van de Duitse bezetter openend: ‘Ik kende bij 

de politie in Utrecht iemand die dat kon’. Louis kende 

altijd en overal wel iemand. Een netwerker, een reizi-

ger, een reiziger in bijzondere handelswaar, een heel 

speciale vertegenwoordiger ook, was hij toen al. Hij 

werd gezocht – reizen, ook langs pastorieën. De ‘kape-

laans’ Verhoeven en Penders deden hun intree, een 

goede en soms amusante dekmantel voor deze forse, 

lange en kranige gemeenteambtenaar. Brummen, 

waar zijn ouders woonden die hun jongste van vijf 

noodgedwongen moesten verloochenen. Het kleine 

Beers, tegen Cuijk aan, waar De Quay – commissaris 

der koningin en later premier – woonde en waar ‘het 

barstte van de onderduikers.’ Nijmegen ook, vooral die 

Gelders-Brabantse streek was hem vertrouwd. Cuijk 

zou zijn eerste gemeente worden.

Solliciteren

Louis Jansen kende de Nederlandse gemeente. Hij 

kende burgemeesters in oorlogstijd, dappere en min-

der dappere. Hij werd getipt in 1945. Solliciteren, er 

waren immers honderden vacatures. Een gouden tip – 

zeker ook voor de gemeente die hem kreeg: Cuijk c.a., 

Cuijk en Sint Agatha. Er waren zo’n 5.000 inwoners 

– er was verder vrijwel niets. De troosteloosheid van 

onverlichte, ongeplaveide straten, veel oorlogsschade, 

geen gas, geen water, geen werk – de mensen waren 

er apathisch onder. 

‘Dat aparte tafeltje, het isoleert de bur-

gemeester te veel. Die moet ,,volksman” 

zijn’
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 Een levensreis Wekelijks borreltje

In een geleend jacquet was Louis met een lift van een 

melkwagen – vervoer was er toen immers niet – naar 

minister Beel gegaan. In een gammele auto die maar aan 

één kant ramen had en zo het wuiven beperkte, deed hij 

z’n intree. De gemeenteraad? ‘ Ik meen dat er wel al een 

raad was. Er waren twee aardige wethouders die me alle 

vrijheid lieten. We dronken wekelijks een borreltje om bij 

te praten.’ Er was niets, zelfs geen stukken om in te zien. 

Op pad, op reis dus. ‘Ik was voor 80% pionier en voor 

20% burgemeester.’ Op reis! Naar de ENCI in Maastricht 

voor cement. Naar de PNEM, een koppige provinciale 

burcht, voor straatverlichting. Geen leidingen? Naar 

Mannesmann dus, ja, Duitsland, Düsseldorf. Naar Den 

Haag weer, Shell, de Wassenaarseweg, voor propaangas 

uit Pernis. De befaamde pater Henri de Greeve van de 

Bond zonder Naam had inmiddels geholpen ramen te 

dichten: ‘Haal opa en oma uit hun glazen lijst, anderen 

zitten in de kou.’ 

Praten, reizen, wie kon deze bezielde, vrolijke en 

zo actieve burgemeester iets weigeren? ‘Een burge-

meester, zegt Louis Jansen relativerend, was toen 

toch iemand waarvoor deuren opengingen.’ Cuijk 

kreeg allengs z’n voorzieningen. Bedrijven (Homburg) 

vestigden zich. Het grotere werk was aan de beurt. 

Drie-in-de-pan: raadhuis, brandweerkazerne, schouw-

burg. Schouwburg? In een plaatsje dat de 10.000 nog 

niet bereikt had? ‘Ja, hij kostte ons bijna niets – de 

subsidiekranen stonden wijd open.’ Een schouwburg 

voor die apathisch aangetroffen, wat aan de achterste 

Brabantse mem hangende, Cuijkenaren. Het hele colle-

ge van GS vierde de opening in 1957 mee, zat gezellig 

op het grote plein voor het gemeentehuis, dat er naar 

later bleek eigenlijk nog niet had mogen zijn: beste-

dingsbeperking. Het was er, het bleef er – het draagt 

hoe veranderd ook, nog de naam van die reizende, pio-

nierende eerste naoorlogse burgemeester.

Enorme omschakeling

In 1960 ging Louis Jansen weg uit Cuijk. Waarom? ‘Ik 

was klaar.’ Ook persoonlijk had hij aan groei en bloei 

bijgedragen. Met zijn vrouw Cor Pompe en zes kinde-

ren verliet hij de opgeknapte ambtswoning.

Na een nuttig intermezzo als provinciaal industrie-

aantrekker kwam Oss in 1963. ‘ Een enorme omscha-

keling.’ Bijna vier keer zo groot, 32.795 inwoners. 

Er waren vier volledige wethouders; raad en politiek 

speelden een volwassen rol. ‘Ik moest’, zegt Louis 

Jansen, ‘dat helemaal leren. Ik ben tenslotte 80% bur-

gemeester en 20% pionier geworden. Ik ben overigens 

nooit zo politiek geweest. Het ging me om de inhoud. 

Die kreeg m’n steun. Dat werd me niet steeds in dank 

afgenomen.’ Oss en Cuijk hadden wel wat van elkaar. 

In Oss kon en moest hetzelfde, alleen wat groter. Een 

stadhuis – die oude mooie botervilla was veel te klein 

– een brandweerkazerne en, jawel, een schouwburg. 

Oss groeide onstuimig. Hele nieuwe stadswijken ver-

rezen. Het was, zoals de werkgelegenheid, toen de 

portefeuille van de burgemeester. 

   Bij het bezoek van koningin Juliana in 1978 waren er 

al ruim 46.000 inwoners. Dat bezoek liep flink uit. Een 

enthousiaste burgemeester en even enthousiaste men-

sen, vooral in die nieuwe wijk de Ruwaard, zorgden 

daarvoor. Een koninklijk wapen op de klep van de bril 

van het burgemeesterstoilet – ja, dat had je toen nog 

– herinnerde ingewijden aan dit bezoek. In elk geval 

een van zijn opvolgers heeft dat teken van joligheid en 

blijmoedigheid in stand gelaten. Door een verbouwing 

heen. Prins Bernhard had tien jaar eerder in Oss, Cuijk 

en Waalwijk Maashavens geopend. Ook hij zou vaker 

komen, zo in 1973 bij 50 jaar Organon.

Oss – alles groter. Zelfs het gezin Jansen deed eraan 

mee: in het burgemeestersgezin kwam de eerste 

tweeling ter wereld. Echtgenote en moeder Cor Jansen-

Louis Jansen, oud-burgemeester van Oss, (links) keurt hier een maaltijd in het nieuw 

geopende laboratorium van Unox nv in Oss (1966). Hij doet dat met de directeur-

generaal der Voedselvoorziening (midden) en een der directeuren van het bedrijf.
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Advertentie

Pompe, goede burgemeestersvrouw, heeft met haar 

Louis niet lang van hun pensioen (1980) mogen genie-

ten. Ze overleed in 1982.

Haar oudste broer had Louis nog naar Tito vergezeld. 

Een bijzondere band was er met die familie Pompe. 

Heel bijzonder en verheugend vonden allen die om die 

oud-burgemeester heen stonden, het daarom dat een 

jonger zusje, Gerda Pompe, Louis’ nieuwe levensge-

zellin werd. Een oud-hoofdinspecteur van politie als 

nieuwe oma voor jonge kleinkinderen. Nu alweer 22 

jaar. Ze laat 22 rozen zien. Ze heeft haar plek en veel 

harten gevonden.

Apart tafeltje

Mensen van andere plekken, die we wel allochtonen 

noemen, zijn ook gekomen. Spanjaarden eerst, Turken 

later. Duizenden, probleemloos eigenlijk naar de maat-

staven van nu. De SP verscheen. Oss, bakermat van 

multi-nationals en SP. Niet toevallig. Moeilijk? ‘Lastig, 

ja, maar ik kon ze wel aan. Ik bestreed Marijnissen met 

z’n eigen Rode Boekje.’

Het dualisme is nu verschenen. Louis Jansen, bij de 

tijd, denkend, erudiet, ziet er niet veel in: ‘Dat aparte 

tafeltje, het isoleert de burgemeester te veel. Die moet 

,,volksman” (Abraham Kuyper) zijn, er middenin.’

Het is zeer wel denkbaar dat de SP dat met d’n ouwe 

oud-burger wél eens is. Zo kunnen dingen als je zo’n 

mooie reis en tijd van leven hebt wonderlijk lopen. 

Louis Jansen beziet ze in al hun betrekkelijkheid. Maar 

waar hij wel erg trots op is, zegt hij, is ‘ mijn gezin, de 

ereburgerschappen van Cuijk en Oss en die slechts 

zelden toegekende gouden medaille van de Kamer van 

Koophandel. ‘

Eppo van Veldhuizen, 

Opvolger van Louis Jansen in Oss   

Johan Remkes, Ben Verwaayen, Jacques Wallage, 

Tjibbe Joustra, Wim Deetman en vele andere 

bekende leiders en wetenschappers uit binnen- en 

buitenland hebben een bijdrage geleverd aan dit 

boek over vernieuwend leiderschap. Vaak zijn de 

bijdragen heel persoonlijk van aard met de 

ervaringen die de auteurs zelf hebben als leider in 

het publieke domein. 

Behalve persoonlijke verhalen biedt dit boek u ook 

waardevolle theoretische inzichten over leiderschap 

en vernieuwing. Het boek Vernieuwend leiderschap 

is daarmee een bijzonder boek door en voor 

topmanagers en bestuurders in het publieke domein.

Vernieuwend leiderschap

Bestelcode: 978  90  12  11709  8

Prijs: € 13,25 
(inclusief btw, exclusief verzend- 
en administratiekosten)

Bestel via 
www.sdu.nl/
overheidsmanagement
of bel (070)  378  98  80.

Ook via de boekhandel verkrijgbaar. 

Persoonlijke refl ecties uit de praktijk
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NGB neemt aanbevelingen ‘De vallende burgemeester’ ter harte

 

Als u deze bijdrage leest, begin ik in mijn nieuwe func-

tie als programma-directeur-generaal Wonen, Wijken 

en Integratie op het ministerie van VROM. Dat bete-

kent dat ik afscheid van u neem. Althans, als directeur-

generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur.

Zo’n afscheid is een gelegenheid om nog eens bij jezelf 

na te gaan wat er allemaal gebeurd is de afgelopen 

jaren. Ook in de relatie met u. Welnu, we hebben de 

afgelopen jaren samen het een en ander meegemaakt. 

Met zeer velen van u heb ik individueel contact gehad 

over uw ambt.

Natuurlijk denk ik dan aan de poging om de recht-

streeks gekozen burgemeester in te voeren. Dat 

onderwerp bracht de gemoederen krachtig in bewe-

ging. Bij u, maar ook in politiek Den Haag en in de 

samenleving. Maar op die avond in maart 2005 haalde 

de benodigde wijziging van de Grondwet geen meer-

derheid in de Eerste Kamer. Daarmee viel, in elk geval 

voor lange tijd, het doek voor de rechtstreeks gekozen 

burgemeester. Het huidige regeerakkoord legt de 

beslissing in principe bij de gemeenteraad.

Katalysator

Het gevolg is dat de focus niet langer ligt op de aan-

stellingswijze van de burgemeester, maar op de vraag 

hoe de positie versterkt kan worden. Ik denk dat we 

dat als winst mogen beschouwen. We werken intensief 

samen om burgemeesters beslagen ten ijs te laten 

komen. Het rapport De vallende burgemeester was de 

katalysator van dat proces. De analyse van bestuurs-

competenties zorgde bovendien voor een scherpere 

kijk op uw vak. Tegelijkertijd ontwikkelt het Professio-

naliseringsfonds, destijds gerelateerd aan de invoering 

van de gekozen burgemeester, zich tot een begrip op 

het gebied van opleidingen op uw vakgebied. Ik vind 

dat we trots mogen zijn op het fonds.

Het nieuwe Nederland

Ik neem dus afscheid van u. Maar niet voor lang. Want 

in mijn nieuwe functie zie ik ook weer raakvlakken. 

Het nieuwe kabinet heeft de thema’s wonen, wijken en 

integratie met elkaar verbonden en onder één minister 

samengebracht. En terecht, want die thema’s horen bij 

elkaar. Integratie is niet alleen een kwestie van debat-

ten over culturele en religieuze verschillen. Het gaat 

ook om een verbetering van de situatie waarin groe-

pen verkeren, om voorwaarden voor een succesvolle 

integratie. En om het versterken van de economische, 

sociale en fysieke vitaliteit van de steden. Dus ook om 

heel concrete zaken: voldoende adequate woningen, 

de inrichting van wijken, kortom de vormgeving van 

het nieuwe Nederland.

Als burgemeester wist u dat natuurlijk al langer. Een 

burgemeester is een waardevolle bron van kennis over 

alles wat er in zijn of haar gemeente gebeurt. Het Rijk 

kan met die kennis zijn voordeel doen. Dat besef ik 

natuurlijk heel goed en ik zal er ook na 1 april zeker 

gebruik van maken.

In mijn huidige hoedanigheid wil ik u bedanken voor 

de prettige en boeiende samenwerking. Het was een 

voorrecht om met u te mogen werken. De burgemees-

ter is nu eenmaal een van de pijlers waarop het lokale 

bestuur is gebouwd – en misschien wel de stevigste. 

Dat is in al die jaren in elk geval niet veranderd.

Ik wens u veel geluk in de toekomst.

En u hebt het al begrepen: u bent nog niet van me af.

Leon van Halder

Een beetje weg

DGKBvoorheen
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Na het succesvolle boek Als dat maar goed gaat heeft het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing een 

tweede boek met interviews uitgebracht. Onder de titel Als het dan tóch gebeurt komen zeventien 

(oud)burgemeesters en een (oud)commissaris van de koningin aan het woord over crises, waarbij zij ver-

antwoordelijk waren voor de afhandeling. Als het dan tóch gebeurt staat stil bij de positie van een burge-

meester in crisistijd. In interviews komen burgemeesters aan het woord die onder uiteenlopende omstan-

digheden met een crisis werden geconfronteerd. Er is daarbij ook gestreefd om verschillende typen crises 

aan de orde te stellen. Van Wim Burgering, oud-burgemeester van Barneveld, die spreekt over de span-

nende en soms bedreigende periode van de MKZ-crisis in Kootwijkerbroek, tot Leen Verbeek, burgemeester 

van Purmerend, over de ruiming van de Wherebom aldaar.

 Als het dan tóch gebeurt

boekbespreking

In zijn terugblik 

op de bom-

ruiming haalt 

Leen Verbeek 

het voorbeeld 

aan waarin 

de gemeente 

een aantal 

bewoners 

afschermde van 

de pers, om te 

voorkomen dat 

zij zichzelf in 

een kwetsbare 

positie manoeu-

vreerden. ‘Bij 

de opvang-

centra hebben 

we een regime 

ingesteld, waar-

bij de pers niet 

zomaar in en uit 

mocht lopen. 

Wij realiseer-

den ons dat de 

mensen die zich 

laten opvangen 

doorgaans de 

mensen zijn die een beperkt sociaal netwerk hebben 

en in zekere zin kwetsbaar zijn. Hen wilden wij actief 

in bescherming nemen.´ De burgemeester voorkwam 

daarmee dat de bewoners dingen tegen de media zou-

den zeggen waar zijzelf eigenlijk niet achter stonden.

Schoppaal

Burgemeesters ervaren een crisissituatie dikwijls als 

bedreigend. Met name de situaties waarin burgers het 

leed dat hen is overkomen niet kunnen verkroppen, lei-

den ertoe dat men zich in toenemende mate op de bur-

gemeester richt. ‘Ik kwam dagelijks in Kootwijkerbroek 

en kreeg dan weer de volle laag over me heen. Bij een 

crisis met een dergelijke sociale impact is het mij dui-

delijk geworden dat de burgemeester niet alleen een 

rol heeft als boegbeeld, burgervader en ordehandha-

ver, maar ook fungeert als schoppaal en pispaal’, aldus 

Wim Burgering.

Jos Zuidgeest, oud-waarnemend burgemeester in 

Onderbanken, komt aan het woord over de boskap in 

Schinveld. Hij spreekt over de loyaliteitsconflicten bin-

nen zijn gemeentelijk apparaat, waar een deel van de 

(ambtelijke) ondersteuning zich afzette tegen het door 

het college genomen besluit. Diplomatiek bestempelt 

hij de ervaren interne strubbelingen als ‘buitengewoon 

vermoeiend’. ‘Het werkt buitengewoon vermoeiend 

wanneer een deel van de ambtelijke organisatie, de 

gemeentesecretaris incluis, niet meer de objectiviteit 

bezit om los te komen van de eigen opvattingen. (...) Ik 

was de gebeten hond, omdat ik weigerde de politie in 

te zetten zodra Defensie met de bomenkap zou begin-

nen. (...) Ik hield de lijn vast dat we het besluit (van 

de bomenkap) moesten uitvoeren, ongeacht onze per-

soonlijke opvattingen. Los daarvan is het ridicuul om 

te verwachten dat de politie tegen Defensie gaat optre-

den. Als de politie tegen de Staat optreedt, glijden we 

zoetjesaan af richting een bananenrepubliek.’
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De menselijke factor

Oud-burgemeester Karel Majoor spreekt over de 

Vogelpestcrisis en de frictie tussen een landelijke crisis 

en de lokale boegbeeldfunctie. ‘Het invullen van de 

boegbeeldfunctie vereist specifieke souplesse wanneer 

een crisis op rijksniveau wordt aangestuurd. Ik had 

weinig invloed op de manier waarop de crisis bij ons 

werd aangepakt, waardoor ook mijn rol als boegbeeld 

naar de lokale samenleving werd uitgehold.’ De Tielse 

oud-burgemeester Ed van Tellingen ervoer het tijdens 

de hoogwatercrisis in 1995 soms als onaangenaam, 

dat hij als coördinerend burgemeester veel tijd kwijt 

was aan de bestuurlijke processen en weinig ruimte 

hield om de burgervaderrol van de burgemeester in te 

vullen. ‘Ik speelde een beetje te veel de technocraat, 

waar misschien meer aandacht voor de menselijke fac-

tor, de rol van burgervader, wenselijk was geweest.’

Fons Hertog, oud-burgemeester van Haarlemmermeer, 

spreekt in de interviewbundel openhartig over de 

Schipholbrand en de manier waarop hij is omgegaan 

met het onderzoek van de Onderzoeksraad voor 

Veiligheid van prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Andere 

(oud-)burgemeesters die in het boek aan het woord 

komen zijn onder meer Ed van Thijn (Bijlmerramp), 

Hans Ouwerkerk (gifschandaal Lekkerkerk en 

Oosterparkrellen), Piet IJssels (zinloos geweld), Jan-

Frans Mulder (stranding Fowairet) en Jaap Pop (brand 

Koningskerk). De interviews worden ingeleid met een 

samenvatting van de belangrijkste lessen die de  

(oud-)burgemeesters voor hun collega-bestuurders uit 

de crises hebben gedestilleerd.

Wouter Jong,

Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing

De publicatie Als het dan tóch gebeurt is in maart 2007 

aan alle burgemeesters toegestuurd. Extra exemplaren 

(à € 19,90, excl. verzendkosten) zijn te bestellen via 

info@burgemeesters.nl.

Toekomst Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing

De stichting Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing is in 2005 opgericht 

door oud-burgemeester Jan Mans van Enschede. De resultaten van het 

netwerk zijn tot dusver zodanig positief ontvangen, hetgeen ook blijkt 

uit de evaluatie van de UTwente, dat de minister van BZK heeft toege-

zegd de subsidiering ook in 2007 en 2008 te continueren. Overleg tus-

sen de besturen van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, 

het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing en BZK heeft ertoe geleid 

dat NGB en het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing de bestaande 

samenwerking in de loop van 2007 intensiveren. Per 1 januari 2008 

wordt het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing met een herkenbare 

identiteit opgenomen binnen het Professionaliseringprogramma 

van het Genootschap. ‘Het is de bedoeling dat het Genootschap 

van Burgemeesters de komende tijd bijvoorbeeld doorgaat met het 

organiseren van de succesvolle reeks van bijeenkomsten, waarin 

ervaringsdeskundige burgemeesters recht uit het hart over hun eigen 

crisiservaring spreken’, aldus Jaap Pop, bestuurslid van de stichting 

Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing. ‘Ook de andere activiteiten, 

zoals het publiceren van handreikingen, het houden van interviews 

met ervaringsdeskundige burgemeesters en het publiceren van de 

opgedane lessen, zullen onder de vlag van het NGB worden voortge-

zet. Daarnaast zal het NGB in de acute fase een prominentere rol gaan 

spelen, door burgemeesters desgewenst te ondersteunen vanuit de 

beschikbare ervaringskennis en hen in contact te brengen met colle-

ga’s die eerder een vergelijkbare crisissituatie hebben doorgemaakt.’ 

Nieuwe regionale bijeenkomsten

Het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing 

organiseert met het Nederlands Genootschap 

van Burgemeesters drie kleinschalige bij-

eenkomsten voor burgemeesters. Tijdens de 

bijeenkomst vertelt een (oud)burgemeester 

zijn persoonlijke crisiservaring en worden ook 

de gebundelde ervaringen vanuit Bestuurlijk 

Netwerk Crisisbeheersing ingebracht. Het gaat 

om de volgende bijeenkomsten (16.00 tot 

20.00 uur):

• Woensdag 30 mei in Zwolle, met Fons 

Hertog over de Schipholbrand;

• Dinsdag 12 juni in Utrecht, met Tjerk  

Bruinsma over giftige stoffen;

• Woensdag 13 juni in Weert met Wim 

Burgering over MKZ-crisis. 

U kunt zich als deelnemer aanmelden via: 

info@burgemeesters.nl. 



Advertentie

Sdu Uitgevers 
presenteert:

de Innovatieroute

Innovatie gaat ons aan het hart. Op de beurs Overheid & ICT 

kunt u weer op onze stand terecht om kennis te maken met 

onze meest innoverende producten, waaronder ons nieuwste 

tijdschrift Proces & Document. Maar weet u ook waar u verder 

heen moet op de beursvloer om innovaties te zien? 

De Innovatieroute van Sdu Uitgevers brengt u langs stands 

met interessante innovaties en zorgt zo dat u uw beursbezoek 

doelgericht invult.

In het kort 
Wat? Innovatieroute 

Waar? Overheid & ICT beurs in de Jaarbeurs Utrecht 

 (hal 11, stand F049)

Wanneer? 24 tot en met 26 april 

Waarom? Geen innovatie gaat aan u voorbij!

Leuk? Ja! En u maakt ook nog eens kans op een iPod!

Meedoen? www.innovatieroutesdu.nl

VNG Magazine Innovatie Publieksprijs 2007
Uit alle innovaties kiest u welke de VNG Magazine Innovatie 

Publieksprijs 2007 (de VIP) moet ontvangen. Maar u kunt ook wat 

winnen: deelnemers maken vijf keer per dag kans op een iPod. 

Ga naar www.innovatieroutesdu.nl 
en schrijf u alvast GRATIS in.

Deelnemende bedrijven Innovatieroute
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Ambtswoning

De ambtswoning raakt weer meer in beeld. 

Niet alleen omdat de huizenprijzen in delen 

van het land zo zijn gestegen, maar ook 

omdat de mobiliteit onder burgemeesters 

soms hoog is. In die omstandigheden kan 

de beschikbaarheid van een ambtswoning 

uitkomst bieden. Maar voor burgemeesters 

kan de ambtswoning ook negatieve zaken 

met zich meebrengen. Zo is het onderhoud 

van de woning voor rekening van de burge-

meester en is de bewoning van een ambts-

woning voor sommigen een breuk in de ver-

mogensgroei via het eigen woningbezit. 

Het bestuur wil de komende maanden 

met het ministerie van BZK, de VNG en de 

kabinetten van de CdK’s een verkenning 

naar het fenomeen ambtswoningen doen. 

Vanzelfsprekend worden de vakbonden bij 

het vervolg betrokken.

Leden van verdienste

Het bestuur van het Genootschap heeft op 

29 maart jl. besloten om Ype Dijkstra en 

Willem van Rappard te benoemen tot lid van 

verdienste van het Nederlands Genootschap 

van Burgemeesters. Dijkstra was van 2001 

tot en met maart 2007 lid van het bestuur en 

vanaf 2002 penningmeester. In die tijd is de 

financiële huishouding van het Genootschap 

sterk gegroeid en geprofessionaliseerd. Van 

Rappard werd in 1999 penningmeester van 

het NGB en verruilde in 2002 deze functie 

voor die van portefeuillehouder professio-

nalisering in het bestuur. Op pagina 4 en 5 

van dit Burgemeestersblad kunt u lezen hoe 

het Professionaliseringsfonds in die jaren 

ontwikkeld is. 

Het Nederlands Genootschap van 

Burgemeesters heeft nu negen leden 

van verdienste: de heren Bevers, Borrie, 

Dijkstra, Pop, Van Rappard, Schoof, 

Schreuder, Van Walsum en De Widt.

Een bedankje van de minister

Als eerste oud-burgemeester ontving Ank 

Bijleveld onlangs van minister Ter Horst 

een persoonlijke bedankbrief voor haar 

inzet in het burgemeesterschap. Ter Horst 

heeft na haar vertrek als burgemeester 

van Nijmegen laten weten dat ‘het burge-

meesterschap een ondergewaardeerde 

functie is. Dat punt je uit, omdat je het 

met niemand kunt delen.’ De nieuwe 

staatssecretaris kan het gebaar van de 

minister waarderen: ‘In zekere zin ben je 

inderdaad alleen. Daarom vind ik het leuk 

dat de minister bij mijn afscheid in een 

persoonlijk briefje haar waardering heeft 

onderstreept. Ank Bijleveld was de eerste, 

maar voortaan krijgt iedere scheidend bur-

gemeester een blijk van waardering, met 

persoonlijke noot van de minister.

Nieuwe samenstelling bestuur

De algemene ledenvergadering van het 

NGB nam op 29 maart jl. afscheid van de 

bestuursleden Ype Dijkstra, Willem rid-

der van Rappard en Peter Rehwinkel. Hun 

plaatsen worden ingenomen door Bort 

Koelewijn (burgemeester van Rijssen-

Holten), Ina Leppink-Schuitema (bur-

gemeester van Montferland) en Astrid 

Streumer (burgemeester van Andijk). 

In het bestuur is Michel Marijnen (burge-

meester van Roosendaal) komend jaar de 

secretaris. Het penningmeesterschap komt 

in handen van Armand Cremers (burge-

meester van Beek) en Heleen van Rijnbach-

de Groot (burgemeester van Bunnik) wordt 

portefeuillehouder professionalisering.
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‘De	moraal	van	de	macht’
Met enige regelmaat organiseert de 

Vrije Universiteit in Amsterdam een 

congres om de stand van zaken rond 

het thema integriteit van het openbaar 

bestuur op te maken. Aan de Vrije 

Universiteit wordt immers veel weten-

schappelijk onderzoek op dat terrein 

verricht, vooral ook in internationaal 

verband. Bij tijd en wijle wil de univer-

siteit de resultaten daarvan in breder 

maatschappelijk verband uitdragen.  

Vandaar dat de universiteit op don-

derdagmiddag 26 april 2007 met 

dit doel een symposium houdt. Niet 

alleen komen de medewerkers van 

de Onderzoeksgroep Integriteit van 

Bestuur van de Vrije Universiteit aan 

het woord. Ook andere deskundigen 

zullen het thema van de integriteit 

belichten, want het is deze keer de 

bedoeling vanuit verschillende disci-

plines en invalshoeken na te denken 

over de toekomst van de integriteit van 

het openbaar bestuur. En vooral ook: 

de nieuwe minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties komt ver-

tellen welk beleid ze in de toekomst 

gaat voeren.  

U bent van harte uitgenodigd het 

symposium bij te wonen. De toegang 

is gratis. Gelieve u vóór 21 april aan te 

melden: sm.luursma@fsw.vu.nl

Symposium

Worldmayor	200�
De organisatie ‘City Mayors’ is de 

eerste ronde voor de verkiezing van 

worldmayor 2007 gestart. Vorig jaar 

eindigde Job Cohen als ‘first runner 

up’ achter de winnaar John So, bur-

gemeester van Melbourne. In deze 

eerste ronde kan iedereen tot mei 

2007 burgemeesters nomineren. 

De organisatie is – zoals zij het zelf 

omschrijven – op zoek naar ‘mayors 

who have the vision, passion and 

skills to make their cities amazing 

places to live in, work in and visit.’

Zie www.worldmayor.com




