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nieuwsbrief nederlands genootschap van burgemeesters • jaargang 11, juli 2007

In 2003 startte het Genootschap de eerste fase van het professionalise-

ringsfonds, dat een uitgebreid opleidingenprogramma voor burgemeesters 

mogelijk maakte. In 2005 werd deze eerste fase afgesloten met een posi-

tieve evaluatie. Het opleidingenprogramma kreeg een 7,5 als gemiddeld 

rapportcijfer. Vervolgens besloot de minister van BZK de subsidie voor het 

fonds met twee jaar te verlengen en kon het NGB het programma verder 

ontwikkelen.

Nu de tweede fase van het professionaliseringsfonds zijn voltooiing nadert, 

is het tijd om de balans op te maken en te bezien hoe het fonds na 2007 

gecontinueerd kan worden. Dat gebeurt mede aan de hand van eenzelfde 

enquête als twee jaar geleden onder de burgemeesters is gehouden. Op die 

manier is de ontwikkeling van het fonds inzichtelijk te maken.

Het aantal deelnemers aan de opleidingen is gestegen. Ruim 80% van de 

burgemeesters die medio 2007 in functie waren, hebben in 2006-2007 

deelgenomen aan één of meer activiteiten van het fonds. Ook steeg de 

waardering voor de opleidingen waaraan werd deelgenomen. De oplei-

dingsbehoefte van de burgemeesters is de afgelopen twee jaar nauwelijks 

veranderd. Wel geven de burgemeesters aan dat ze iets meer tijd per jaar 

aan hun eigen professionalisering willen besteden. Het populairst zijn nog 

steeds de eendaagse workshops, terwijl de hoogste waardering gaat naar 

meerdaagse opleidingen en de intervisie-achtige trajecten. Toppers in het 

opleidingenprogramma zijn mediation, het Initiatief, intervisie, de Leerkring 

Bestuurlijk Management en Coaching.

De komende maanden zal het bestuur van het Genootschap met de 

Commissie Professionalisering een nieuw beleidsplan voor het professio-

naliseringsfonds opstellen en hierover in gesprek gaan met de minister. 

Die heeft al aangegeven het fonds te willen continueren en een struc- 

tureler basis te willen verlenen. Punt van aandacht voor de komende jaren 

is de vrijblijvendheid van de deelname. Moeten burgemeesters niet ver-

plicht worden aan opleidingen deel te nemen of moeten niet-deelnemers 

aangesproken worden? Uit de enquête blijkt dat de burgemeesters hier 

heel verschillend over denken, terwijl andere beroepsgroepen hier al  

lang mee werken.

De burgemeesters waarderen het opleidingenprogramma 

van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters met 

een rapportcijfer 7,8. Het programma kreeg van 70% van de 

burgemeesters een 8 of 9. Daarmee is de tweede fase van 

het Professionaliseringsfonds burgemeesters (2006-2007) 

als zeer geslaagd te bestempelen en geldt het judicium 

‘bijna cum laude’.

Net niet cum laude
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Het fenomeen ambtswoning

In de vorige editie van ons Burgemeestersblad stond op de servicepagina de aan-

kondiging dat het bestuur een verkenning naar het fenomeen ambtswoningen wil 

doen. Wat wil het bestuur dan gaan verkennen? De aankondiging gaf al tenminste 

aan dat ons blad breed gelezen werd. NRC handelsblad was geïnteresseerd en 

nieuwsgierig. Twee burgemeesters met ambtswoningen werden gebeld en gefoto-

grafeerd voor ‘hun’ huis. 

Collega Buddenberg van Pijnacker-Nootdorp gaf aan, nog nooit zo mooi gewoond 

te hebben. Het is mijn eigen ervaring dat het voor veel collega’s een redelijk 

zware dobber is om een huis te vinden. Allereerst om het eigen huis te verkopen 

maar daarnaast om in de nieuwe gemeente een nieuw huis te vinden. Natuurlijk 

moeten we het niet overdrijven. Het is en blijft een mogelijk probleem voor een 

zeer kleine beroepsgroep. Toch zit hem daar ook een deel van de noodzaak van 

duidelijkheid wat kan en mag. Wij spreken niet graag voor onszelf. En als we het 

al moeten doen dan is de opinie niet mild. Wijst een burgemeester naar een stukje 

grond, dan zal hij of zij tenminste moeten aangeven dat het allemaal gaat volgens 

de regels van het spel. Daargelaten dat burgemeesters formeel en moreel binnen 

een jaar in de eigen gemeente moeten wonen. Daar komt bij dat mijn generatie 

burgemeesters sneller van plaats wisselt. Ikzelf na vier jaar en de helft van mijn 

Initiatiefgroep heeft na vijf jaar ook weer iets anders. Arbeidsmobiliteit heet dat zo 

mooi. Een termijn die het niet aantrekkelijk maakt om je huis weer in de etalage 

van de plaatselijke makelaar te zetten. Ik durf de stelling aan dat burgemeesters 

het over het algemeen niet eenvoudig hebben bij de keuze van een woning. De 

makelaar schat je meteen al erg hoog in. De verkopers zien de dollartekens in de 

ogen en de opinie heeft zijn mening ook al snel klaar. 

Bij het in ontvangst nemen van de profielschets is er een aantal commissarissen 

dat vraagt naar de mogelijkheden die de raad schept voor huisvesting van hun 

nieuwe burgemeester. Van nabij heb ik het mogen meemaken met de CdK’s van 

de beide Hollanden. De commissaris van het noordelijke deel had daarmee nog 

een sociaal democratisch doel voor ogen. Iedere Nederlander moet burgemeester 

kunnen worden. Dus ook als je niet het vermogen hebt om representatief te gaan 

wonen. In ieder geval deze CdK’s, maar ook anderen wijzen de gemeenteraden 

op het punt van huisvesting. Het antwoord ‘www.funda.nl’ is daarbij een opmer-

kelijke. De nieuwe zoekt het zelf maar uit is de lange variant daarvan. Toch zie je 

overal in het land het aantal ambtswoningen weer stijgen. Het wordt ook weer 

gezien als een modern instrument. 

Het bestuur wil niet de voors en tegens van de ambtswoningen op een rij gaan zet-

ten. Wel willen we, in samenwerking met het ministerie van BZK, de VNG en de kabi-

netten van de CdK’s, een verkenning doen die antwoorden geeft op de vele vragen 

die er soms leven. Wat kan ik als gemeente doen voor de huisvesting van de burge-

meester? Wat is toegelaten en wat niet? Wat is de huidige stand van zaken van de 

ambtswoningen? U voelt het wel. Wellicht een oplossing voor een aantal collega’s 

van de nabije toekomst. Wellicht een doemscenario voor de beleggers onder ons. In 

ieder geval duidelijkheid over een verouderd gewaand fenomeen: de ambtswoning.

Sander Schelberg,

burgemeester van Teijlingen,

lid redactiecommissie Burgemeestersblad

commentaar
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Vanaf eind april tot begin juni zijn er voor burge-

meesters vaste rituelen. Business as usual zoge-

zegd. Begrijp me niet verkeerd. Business as usual 

is niet onbelangrijk, integendeel! Een samenleving 

zonder vaste, herkenbare patronen raakt van slag 

en dat geldt ook voor burgemeesters. Wat zouden 

we onthand zijn zonder lintjesregen, Koninginnedag, 

dodenherdenking en bevrijding en last but not least 

(ik pas me even aan waar het gaat om het gebruik 

van Engelse woorden) het VNG-congres? 

Ik vind de lintjesregen altijd een mooie happening, 

zeg maar rustig een event. Je ziet bij de uitreiking 

vele bekende gezichten. En sommige gezichten 

verraden dat men er ingetuind is. Met een smoes 

naar het stadhuis gelokt en daar ontdekken dat 

je voor iets heel anders bent genodigd dan je was 

voorgespiegeld. Ik probeer nooit het verschil uit 

te leggen tussen lid, ridder, officier en ga zo maar 

door, laat staan dat ik vertel over het verschil tus-

sen Oranje-Nassau, de Nederlandse Leeuw of de 

huisorde van Oranje. Dat hoeft ook allemaal niet. 

Bij de lintjesregen zijn de mensen blij. Een enkele 

keer vraagt men achteraf of er in plaats van een 

lid niet een ridder had moeten worden benoemd. 

Mijn antwoord is dan dat een mysterie het zeker 

weten overstijgt en dat het decoratiestelsel soms 

iets heeft van een mysterie. 

Koninginnedag, Dodenherdenking en Bevrijdings-

dag zijn momenten waarop je je echt de vertegen-

woordiger voelt van de lokale gemeenschap. Het 

zijn gebeurtenissen waarin niemand vragen heeft 

over de rol van de burgemeester daarin. Die rol is 

een vanzelfsprekende. Dat mag wat mij betreft wel 

wat vaker gebeuren.

Ja, en dan het VNG-congres. Business as usual, 

maar ook change is in the air. Het gebruikelijke 

stramien van het congres met een ochtendpro-

gramma met een onderhoudend maar niet te 

diepgravend thema. ’s Middags een inhoude-

lijke excursie of een workshop met daarna een 

(gewone) excursie; gevolgd door een ontvangst 

van het gemeentebestuur van de plaats waar 

het congres plaatsvindt met aansluitend eten. In 

vroegere tijden was de term diner op zijn plaats, 

maar nu is het eten. Wat ook onveranderlijk blijft 

is de gewoonte van velen om tussendoor op een 

terras uit te rusten en te netwerken en ’s avonds 

met bevriende bestuurders niet te eten maar in 

de stad te dineren. De andere morgen is iedereen 

weer fris aanwezig voor de huishoudelijke verga-

dering waar al decennialang ongeacht de persoon 

van de voorzitter de agendapunten worden afge-

handeld in een reuzentempo, er meerderheden 

zijn (als er al gestemd wordt) die doen denken aan 

de tijd van de voormalige Sovjet-Unie en waar een 

enkele dissident gewoon wordt doodgeknuffeld. 

Dan volgen de toespraken van de voorzitter en 

van de minister van Binnenlandse Zaken. Allemaal 

business as usual zou je denken. 

Maar toch, er zit change in the air. Met meer dan 

3400 deelnemers voel je je als burgemeester 

behoren tot een slinkende minderheidsgroep. 

Er gebeurt best veel inhoudelijks op het con-

gres maar dan moet je wel opletten. Want een 

bestuursakkoord wordt gepresenteerd, nog niet 

als voldongen feit, maar wel bijna als... En wat 

te denken van het rapport van de commissie Van 

Aartsen onder de terechte maar voor provincies 

en Rijk provocerende titel ‘De eerste overheid’? Ik 

heb bij eerste lezing in beide rapporten het woord 

burgemeester nog niet echt aangetroffen, maar 

wie weet wat ons nog te wachten staat.

Let maar op, het is niet alleen omdat er een 

nieuwe regering is met nieuwe mores, het is een 

meer algemeen gegeven: er hangt verandering in 

de lucht! Dan is het de hoogste tijd voor burge-

meesters om goed op te letten. Maar dat zijn we 

gewend, niet alleen bij business as usual, maar 

ook bij change in the air. Dat hebben we bij de 

invoering van het dualisme wel bewezen.

Ronald Bandell, voorzitter NGB 

Bussiness as usual of change 
is in the air



burgemeestersblad    44  20074

Op het moment van de dramatische gebeurtenis is burge-

meester Marcel Fränzel in Breda. De loco-burgemeester 

informeert hem telefonisch over het vreselijke voorval op 

basisschool De Klim-Op. ‘Kort daarop hebben politiemensen mij 

bijgepraat over de situatie. Het was een gruwelijke daad, op een 

steenworp afstand van het gemeentehuis.’ 

Rust bewaren en psychosociale zorg

Voor Fränzel is het helder dat de verantwoordelijkheid voor een 

groot gedeelte bij de gemeente ligt, daar waar het gaat om proces-

sen zoals psychosociale hulpverlening en nazorg. Op het gemeen-

tehuis van Woensdrecht wordt een crisiscentrum ingericht en komt 

het beleidsteam bijeen, vanwege de maatschappelijke impact van 

het incident. ‘Het was een scenario dat we nog nooit hadden geoe-

fend. Al snel was duidelijk dat niet alleen de lokale samenleving 

was geschokt, maar men zich tot ver buiten Nederland betrokken 

voelde bij het slachtoffer.’ Om grip te krijgen op de crisis zet de 

burgemeester in op het bewaken van twee hoofdlijnen. ‘Ik wilde 

de rust in het dorp bewaren. De emoties in het dorp moesten we 

kanaliseren. Tegelijkertijd is in de driehoek de beveiliging van het 

huis van de ouders van de vermoedelijke dader besproken, om 

ook aan die kant van het spectrum te voorkomen dat de span-

ningen zouden oplopen. Daarnaast waren we sterk gericht op het 

zo snel mogelijk opschalen van de psychosociale zorg. Er waren 

immers getraumatiseerde kinderen, ouders en leerkrachten. We 

moesten snel een groot aantal mensen mobiliseren die ons kon-

den adviseren en de slachtoffers konden ondersteunen.’ 

Lokale impact

De burgemeester besluit snel tot het organiseren van een pers-

conferentie. ‘Het gerucht ging dat de vader de dader zou zijn. Dat 

gerucht moest zo snel mogelijk worden tegengesproken. De poli-

tie had inmiddels een serieuze verdachte opgepakt. Wij vonden 

het nodig om het voortouw te nemen in de beeldvorming en het 

laatste nieuws te delen.’ Op de persconferentie zijn twintig came-

raploegen uit binnen- en buitenland aanwezig. ‘Zij hoorden de 

verhalen uit eerste hand, van de schooldirecteur, de politie, van de 

Officier van Justitie en van mijzelf. Na afloop is geen ruimte voor 

interviews gegeven. Wij zijn direct doorgegaan met de vergaderin-

gen van het beleidsteam.’ 

De impact van het drama in Hoogerheide blijkt groot. ‘Na de eer-

ste persconferentie moest de concentratie weer worden gericht 

op de direct betrokkenen. Diverse ouders waren al met vragen 

naar het gemeentehuis gekomen. Om onrust en angst te voor-

komen achtten wij het van groot belang om deze ouders goed te 

informeren. Daarom is dezelfde avond een informatiebijeenkomst 

voor de ouders georganiseerd. Wij informeerden iedereen op 

hetzelfde moment, om te voorkomen dat de werkende ouders het 

idee zouden kunnen krijgen dat ze informatieachterstand zouden 

hebben.’ Met de informatiebijeenkomst creëert de gemeente 

vierhonderd informatieambassadeurs. ‘Omdat er nog geen krant 

was verschenen, konden zij in Hoogerheide rondvertellen wat de 

feiten en omstandigheden waren.’ Zaterdagmiddag vindt nog een 

bijeenkomst voor ouders plaats, dit keer met hun kinderen. ‘Een 

‘Het gesprek met Jan Waaijer 

bevestigde mij in de te nemen 

stappen’ 

‘Dit scenario hadden  we nog nooit geoefend’

interview

De 8-jarige Jesse Dingemans overlijdt op vrijdagmorgen 1 december 2006, nadat hij van het leven is 

beroofd op zijn school De Klim-Op in het West-Brabantse dorp Hoogerheide (gemeente Woensdrecht). Na 

een grote klopjacht, waarbij ook een helikopter wordt ingezet, arresteert de politie de 22-jarige verdachte. 

Een gesprek met Marcel Fränzel, burgemeester van Woensdrecht,  over de grote maatschappelijke impact 

van het incident.

Marcel Fränzel, burgemeester van Woensdrecht
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emotionele bijeenkomst voor ouders en leerlingen waarbij slacht-

offerhulp en andere hulpverleners aanwezig waren.’ 

Voordat de informatiebijeenkomst begint, gaat de burgemees-

ter langs bij de ouders van het slachtoffer. ‘Dat was een van de 

moeilijkste momenten in mijn carrière. Het troostte me dat er veel 

andere mensen waren om de ouders te steunen.’ 

Ervaringsdeskundige collega

Het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing neemt op zaterdag con-

tact op met burgemeester Fränzel, om hem in contact te brengen 

met een ervaringsdeskundige collega. ‘De aangeboden externe 

hulp zag ik als een meerwaarde. Via het Bestuurlijk Netwerk 

Crisisbeheersing wordt de nodige gebundelde expertise over 

bestuurlijke, beeldvormende en communicatieve afwegingsaspec-

ten ontsloten. Het aanbod om met Jan Waaijer, de burgemeester 

van Zoetermeer, te spreken heb ik van harte aangenomen. Hij kon 

op basis van zijn ervaringen met familiedrama’s vertellen over 

emoties van de bevolking en de manier waarop een moord op 

een kind in de basisschoolleeftijd wordt beleefd. Het gesprek met 

Jan Waaijer bevestigde mij in de te nemen stappen. In dat licht is 

het prijzenswaardig dat het initiatief van het Bestuurlijk Netwerk 

Crisisbeheersing vanaf 1 juli 2007 wordt opgenomen in de acti-

viteiten van het Genootschap van Burgemeesters en er ook een 

crisiscoördinator ter plekke kan komen om de crisiservaringen van 

andere burgemeesters direct toepasbaar te maken.’ 

Herdenkingsdienst en stille tocht

Onder leiding van de plaatselijke pastor wordt een club gevormd 

die zich gaat bezighouden met een herdenkingsbijeenkomst op 

zondagmorgen. In de voorbereiding van de herdenkingsbijeen-

komst heeft Fränzel nauw overleg met de pastor. ‘Ik heb met de 

pastor heldere afspraken gemaakt over ieders rol in de herden-

kingsbijeenkomst. Ik heb als burgemeester de gevoelens namens 

de gemeenschap verwoord. Dankzij de exclusieve tv-rechten voor 

de KRO was er maar één camera in de kerk.’ 

Vlak voor de bijeenkomst wordt op zaterdagavond besloten na 

overleg en met instemming van de ouders om ook een stille tocht te 

houden. ‘De ouders vonden het een mooi initiatief, al zouden ze zelf 

niet meelopen. Gedurende de zaterdagnacht is alles geregeld om de 

verwachte 10.000 mensen te kunnen opvangen. Van toiletten, drang-

hekken en parkeeraccommodatie tot slachtofferhulp. Grote klasse.’ 

De burgemeester hanteert een speciale tactiek rond het bekend-

maken van de stille tocht. ‘Wij hadden niet de behoefte aan 

een enorme hoeveelheid mensen, maar wilden de stille tocht 

op zeer korte termijn vooral organiseren voor de geschokte, 

lokale gemeenschap. Bewust hebben wij pas kort van tevoren 

bekend gemaakt dat de stille tocht er zou komen. De mensen uit 

Hoogerheide en onze andere dorpen zijn via informele signalen 

op de hoogte geraakt. De mensen die zich betrokken voelden 

konden met de tocht meelopen, zonder er een groot nationaal 

media-evenement van te hoeven maken.’ Deelnemers aan de stille 

tocht bevestigen meegedragen bloemen en andere objecten in 

de heg voor de school. Maar ook op andere plekken, zoals bij het 

gemeentehuis, ontstaan spontane monumenten.

‘Dit scenario hadden  we nog nooit geoefend’

Marcel Fränzel, burgemeester van Woensdrecht.

Tijdens de herdenkingsdienst heb 

ik als burgemeester de gevoelens 

namens de gemeenschap verwoord
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interview

Begrafenis

Maandag komt het beleidsteam bijeen voor de laatste droevige 

activiteit: de voorbereiding op de begrafenis van Jesse. ‘De pastor 

meldde dat de KRO de dienst wederom wilde uitzenden. Dat wilde 

ik beslist niet hebben. De hele wereld had de herdenkingsdienst 

kunnen zien, maar de begrafenis is primair een intieme gebeurte-

nis van de naaste familie en vrienden.’ De gemeente begeleidt de 

begrafenis in randvoorwaardelijke zin. ‘Zo controleerden wij dat 

alleen mensen met een uitnodiging van de ouders de begrafenis 

bijwoonden.’

Nasleep

In de periode die volgt op de roerige dagen na de moord, belegt 

burgemeester Fränzel ook een bijeenkomst met het dorpsplatform 

Hoogerheide. ‘Mijn ambtenaar rampenbestrijding stelde voor om 

deze gezichtsbepalende mensen bij te praten over wat we als 

gemeente hadden gedaan. Daarnaast konden we de bijeenkomst 

gebruiken om signalen vanuit de bevolking te ontvangen. Aan 

de hand van dat overleg is de manier waarop informatie over het 

onderzoek naar buiten kwam, aangepast. Met het OM hebben we 

de afspraak gemaakt om eerst een persbericht via de website van 

de gemeente Woensdrecht openbaar te maken, zodat de inwo-

ners via een kanaal alle informatie tot zich konden nemen.’ In de 

nasleep wordt ook het contact hersteld met partijen die in eerste 

instantie over het hoofd waren gezien. ‘In eerste instantie hadden 

we ons gericht op de school en niet op de Scouting, waar Jesse lid 

van was. Pas veel later heb ik ook het contact met de Jeugdraad 

hersteld. De jeugdraad bestaat uit vertegenwoordigers van de acht 

basisscholen in de gemeente. Op het moment zelf heb ik hen over 

het hoofd gezien. Dat was wellicht mijn grootste misser die ik in de 

hectiek heb gemaakt.’

Ook op de school wordt, zo goed en zo kwaad als dat gaat, de 

draad weer opgepakt. ‘Op advies van hulpverleners en deskundi-

gen vierden de scholen op dinsdag 5 december op sobere wijze 

Sinterklaas. Volwassenen kunnen de ernst van het zware delict van 

een paar dagen daarvoor niet laten samengaan met Sinterklaas, 

kinderen van die leeftijd wel. Je moet de ouders van de schoolkin-

deren daarom adviseren hoe daar mee om te gaan.’

Onveiligheid op scholen

De media weten het boegbeeld van Woensdrecht direct na de 

moord te vinden. ‘Alle programma’s wilden me in Hilversum heb-

ben. Ik heb alle uitnodigingen, behalve NOVA en Omroep Brabant, 

afgeslagen. Ik wilde voorkomen om in een vervelende situatie 

terecht te komen, waarbij ik tussen twee vrolijke interviews met Ali 

B. of iemand anders ook mijn verhaal bij Pauw en Witteman mocht 

doen.’ Bewust kiest Fränzel ervoor om er in de beginfase vooral te 

zijn voor de Woensdrechtse bevolking. ‘Het rust-, veiligheids- en 

stabiliteitsgevoel moest worden hersteld. Ik heb er niets aan om 

aan de wereld te vertellen hoe ik dat heb gedaan.’ Na de moord 

ontstaat in de landelijke media een discussie over de veiligheid op 

scholen. Ook de toenmalige minister Van der Hoeven van OC&W 

mengt zich in de discussie. ‘Zij gaf aan dat gemeenten meer con-

ciërges zouden moeten aanstellen en meer sloten zouden moeten 

plaatsen. Dat ging in tegen de lijn die wij voorstonden. De kracht 

van onze aanpak was volgens ons juist de incident-benadering. 

Het incident was een tragische maar tegelijkertijd uitzonderlijke 

gebeurtenis. Het zei niets over een generieke onveiligheid op 

scholen. Wij hebben getracht om het lokaal ook altijd in dat per-

spectief neer te zetten.’ 

‘Volwassenen kunnen de ernst 

van het zware delict van een paar 

dagen daarvoor niet laten 

samengaan met Sinterklaas, 

kinderen van die leeftijd wel’
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Contact met ouders Jesse

Alle spontane bloemen, herdenkingsbrieven en beertjes rondom 

het gemeentehuis en de school worden een week na de begrafe-

nis opgehaald door Openbare Werken. ‘De beertjes waren drijfnat 

geworden. In tijden van crises is het hartverwarmend om te zien 

hoe iedereen zijn steentje bijdraagt. Een houtbedrijf bood spon-

taan aan om de grote verwarmingsinstallatie te gebruiken om de 

beertjes te drogen.’ 

Vlak voor de kerst brengt Fränzel het condoleanceboek uit het 

gemeentehuis en een tas met beertjes bij de ouders. ‘Mijn vrouw, 

arts van beroep, waarschuwde me voor het te prominent aanbie-

den van het condoleanceboek. Ze stelde voor om dat helemaal aan 

het einde van het gesprek te doen. Mijn vrouw had meegemaakt 

dat nabestaanden de condoleances te confronterend vonden. 

Welke troostende werking het condoleanceboek ook kan hebben, 

het blijft erg confronterend en emotioneel.’ 

Het contact tussen Fränzel en de ouders van de omgebrachte Jesse 

krijgt ook daarna een vervolg. ‘Op verzoek van de directeur van 

de Reclassering heb ik ook een rol gespeeld rond het vrijkomen 

van het onderzoeksrapport van de reclassering. In het rapport 

werd duidelijk dat medewerkers van de reclassering fouten had-

den gemaakt bij het toezicht op Julien C., de vermoedelijke dader. 

Ik heb in een gesprek met de vader het nieuws gebracht, om te 

voorkomen dat men het nieuws uit de krant moest lezen. Strikt 

genomen valt het niet onder mijn verantwoordelijkheid om dit 

nieuws te brengen, maar onder de huidige omstandigheden leek 

het mij het beste wanneer ik het nieuws in een persoonlijk gesprek 

zou toelichten.’ 

Contact met ouders verdachte

Begin februari volgt ook een bezoek bij de ouders van de verdach-

te. ‘Zij zijn immers ook inwoners van de gemeente, en hebben ook 

het recht om hun burgervader te ontmoeten. Ik heb bewust een 

tijdje gewacht met dit bezoek. Via de politie heb ik eerst gevraagd 

of de ouders een bezoek überhaupt op prijs zouden stellen. Wat 

je dan aantreft is een heel ander type slachtoffer. In het gesprek 

kwamen naast het verhaal achter de dader ook bepaalde hulpvra-

gen naar voren. In zekere zin zijn ook zij het slachtoffer geworden 

van een tragische gebeurtenis. Het incident deed in Hoogerheide 

het gevoel van basisveiligheid op zijn grondvesten schudden. 

Tegelijkertijd is het frappant om te zien hoeveel veerkracht een 

gemeenschap onder dergelijke moeilijke omstandigheden heeft en 

hoe men elkaar ondersteunt om een drama als de moord op een 

8-jarig kind te verwerken. Ik heb als burgemeester zo kunnen func-

tioneren dankzij fantastische loyale medewerkers van de gemeen-

te Woensdrecht en vele andere hulpverleners. Wel is opmerkelijk 

dat politie, brandweer en GHOR de nazorg voor hun medewerkers 

bij een dergelijke crisis goed hebben geregeld, maar dat we voor 

gemeentelijke medewerkers daar nauwelijks ervaring mee hebben. 

Aandacht hiervoor is wel gewenst.’

Roy Johannink,

Beleidsmedewerker crisisbeheersing

Nederlands Genootschap van Burgemeesters

‘Ik heb als burgemeester zo 

kunnen functioneren dankzij 

fantastische loyale medewerkers 

van de gemeente Woensdrecht en 

vele andere hulpverleners’

Velen toonden hun medeleven door het condoleanceboek te tekenen.
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‘Pas geleden schreef een jongen die – mede 

door een project van ons – uit de goot is 

geklommen mij een enorm treurige brief. 

Bepaald geen lieverdje; hij heeft een paar jaar in de 

gevangenis gezeten. Hij schreef: ‘Ik krijg geen hulp, ik 

kom mijn oude vrienden tegen, het is zo moeilijk om 

ervan los te komen. Ik heb gewoon een baan nodig, 

kun je mij alsjeblieft helpen’. Dat gaat bij mij door 

merg en been. Ik denk dan, potverdrie, die jongen 

woont in een gemeente die tot taak heeft hem te 

helpen. Maar bij hem is het blijkbaar nog niet gelukt. 

Deze jongen is overal langs geweest, maar hij krijgt 

geen baan vanwege zijn strafblad. Hij raakt zoek in de 

bureaucratie. Hij komt zijn vrienden tegen en voor je 

het weet zit hij weer in een coffeeshop, blowtje erbij 

en gaat hij weer de fout in. Ik kan geen baan voor 

hem regelen, maar morgen komt hij hier en gaan we 

doornemen wat hij kan en wil. En dan gaan we gewoon 

bellen. Ik weet het anders ook niet, maar we gaan 

gewoon wat doen.’

Sadik Harchaoui, voorzitter van de Raad van Bestuur 

van het Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling 

FORUM, windt zich op. Hij is al ruim een uur aan het 

woord over hoe beroerd er in Nederland wordt omge-

sprongen met het vraagstuk van radicalisering van 

moslimjongeren. 

Het dossier radicalisering wordt, volgens hem, onvol-

doende gestructureerd opgepakt door rijk, gemeenten 

en maatschappelijk middenveld. ‘Het probleem van 

gemeenten is dat ze niet structureel met dit thema 

bezig zijn. In mijn beleving is radicalisering een langlo-

pend, meerjarig probleem. Daar moet je een beleids-

plan voor maken tot bijvoorbeeld 2030 of misschien 

wel 2050. En niet blijven hangen in projecten van een 

jaar die worden uitgevoerd door tijdelijke krachten. 

Het is toch gek dat zo’n ingewikkeld sociaal probleem 

dat in de haarvaten van de samenleving zit – sociale 

spanningen, vervreemding – met plannen en projec-

ten wordt geattaqueerd met een scoop van hooguit 

een paar jaar.’ Wat gemeenten moeten doen, aldus 

Harchaoui, is hun beste mensen, beste organisaties, 

beste sleutelfiguren, beste frontlijnwerkers structureel 

aan zich binden met langlopende contracten, ambities 

neerleggen en dan heel doelgericht te werk gaan. ‘Dan 

moeten ze niet gaan zeggen: de jeugdzorg krijgt een 

taak. Want wat er dan gebeurt is dat de jeugdzorgbaas 

thema  radicalisering

Sadik Harchaoui, voorzitter Raad van Bestuur van FORUM   over aanpak radicalisering

Het debat over radicalisering wordt vreselijk chaotisch gevoerd, vindt Sadik Harchaoui, voorzitter van de 

Raad van Bestuur van het Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling FORUM. Radicalisering is, volgens 

hem, geërodeerd tot een containerbegrip, waardoor de diversiteit aan problematieken die er aan ten grond-

slag kunnen liggen niet worden aangepakt. ‘De kernfout is volgens mij echt dat men zich niet voldoende 

realiseert dat het om mensen van vlees en bloed gaat. En dat het erom gaat dat je die stuk voor stuk in het 

vizier krijgt en je met iedereen individueel contact maakt. Dan pas kun je er achter komen of het risico van 

radicalisering er al dan niet in zit.’ 

‘Ik mis het engagement’

‘In mijn beleving is radicalisering een 

langlopend meerjarig probleem’

‘Bij de aanpak van maat-

schappelijke problemen, 

zoals radicalisering, gaat de 

overheid uit van een  

eenheidsworst’
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tegen zijn medewerkers zegt: ik wil dat jullie nu aan-

dacht besteden aan radicalisering. Waarop die profes-

sionals vervolgens weer – terecht – zeggen dat ze het 

daarvoor te druk hebben en dat ze het probleem niet 

zien. Die gaan dan vragen: waar moet ik op letten? 

Wat moet ik doen? En vervolgens gaan ze dingen zit-

ten organiseren en rapporten produceren. Want daar 

worden ze op afgerekend.’

Benchmarking

We zijn in Nederland erg sterk in websites, metho-

dieken, checklists, quick scans, benchmarking. 

Cijferfetisjisme, zegt de FORUM-voorzitter. ‘Ik was 

gisteren in Almere op een techniekcentrum. Het ROC 

daar gaf aan dat de schooluitval 36 procent is. Maar 

men was daar helemaal niet zo negatief over, want het 

was toch beter dan het landelijk gemiddelde. Dus ik 

vroeg: wat is uw missie? Is dat de kinderen een goede 

toekomst geven of het beter doen dan het landelijk 

gemiddelde? Dat soort van denken is er de laatste 

jaren gewoon ingeslopen. Het maatschappelijk mid-

denveld is grootschaliger geworden, anoniemer. Ik 

mis het engagement. Organisaties moeten hun mis-

sie weer voorop stellen. Als je er bent om kinderen te 

beschermen, doe dat dan en niks anders. Als je er bent 

Sadik Harchaoui, voorzitter Raad van Bestuur van FORUM   over aanpak radicalisering

‘Ik mis het engagement’

Sadik Harchaoui, voorzitter van de Raad van Bestuur van 

het Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling FORUM.



burgemeestersblad    44  200710

om jongeren te resocialiseren doe dat dan. Die docent 

die vroeger tegen Frans zei: “Jij komt uit een arbei-

dersmilieu, maar jij gaat het helemaal maken”. Wie 

zegt dat nu tegen Abdel?’

Hij vervolgt: ‘We zitten in een geglobaliseerde net-

werksamenleving, we spreken over individualisering 

en weet ik allemaal wat, maar bij de aanpak van maat-

schappelijke problemen, zoals radicalisering, gaat 

de overheid uit van een eenheidsworst. Checklisten, 

gelijkheid, standaardisatie. Dat is de taal van de over-

heid. Maar de samenleving is een schoolplein met 

een jongen met een hanekam, een jongen die naar 

jazzconcerten gaat en een knul die erg in zijn religie 

zit. Dat is een heel diverse populatie. Als docent moet 

je met die diversiteit omgaan. Dan kun je dus niet 

één checklist gebruiken. Organisaties moeten dat 

soort instrumenten dus ook niet aan hun professio-

nals opleggen. Het leidt ertoe dat je problemen niet 

begrijpt en dat je ze afschuift. Als een moslimjongere 

het in de klas heeft over het Midden-Oosten en daar 

heel erg boos over is, dan kan dat een uiting zijn van 

radicalisering. Een leraar die dat afvinkt op zijn check-

list belt dan de politie. Maar dat kind blijft wel in die 

klas zitten. De docent sluit door zijn handelen het kind 

echter uit in plaats van dat hij het insluit. Hij schuift 

het probleem naar de keten of weet ik veel wat, maar 

hij zou het probleem zelf moet aanpakken. Die 1-op-1 

aandacht kan niet meer georganiseerd worden. De 

menselijke maat moet terug.’

Hem wordt wel verweten, zegt Sadik Harchaoui, dat 

hij het probleem van radicale moslimjongeren omzeilt 

door er zo over te praten. Over de context. Dat vindt 

hij onterecht.

‘Ik leg de nadruk op de context, omdat dat verder niet 

gebeurt. Wat je ziet is dat overheden en organisaties 

vluchten in quick scans en onderzoeken. Dat is echt 

hun grote probleem. Ze organiseren de context niet en 

daardoor slagen ze er niet in om de knop bij mensen 

om te draaien. Burgemeesters en wethouders bellen 

ons geregeld, omdat ze een enorme stapel onderzoe-

ken hebben van deskundigen en bureaus die zeggen 

wat ze moeten doen, maar dat ze het nog steeds niet 

weten. Dan zeg ik: laten we eens gaan praten met de 

mensen om wie het gaat.’

Containerbegrip

Of je radicalisering onder jonge moslims kan keren, is 

niet de vraag. Je moet preciezer zijn in wat je wilt bestrij-

den, zegt hij. Daarnaast moet je als samenleving een 

antwoord formuleren op de vraag hoe je radicalisering 

in de breedste zin hanteerbaar maakt. ‘Radicalisering 

is voor mij en voor veel anderen uit de wetenschap een 

sociaal-psychologisch proces van verwijdering en ver-

vreemding. Deze tendens – waarbij mensen losgezogen 

raken van hun omgeving en daardoor keuzes maken die 

zich al dan niet verhouden tot de democratische rechts-

staat – kom je overal ter wereld tegen in verschillende 

gradaties. Het speelt zich dus af in de hoofden van 

mensen. Als je dat als uitgangspunt hanteert, dan praat 

je niet in termen van wanneer is het klaar of niet klaar. 

Dan gaat het erom om na te denken over hoe je dit als 

samenleving managet.’

Dat gebeurt echter niet of nauwelijks, constateert 

Harchaoui. Het hele beleidsvertoog is door bestuur-

ders en politici binnen de context van terrorisme 

geplaatst. ‘Radicalisering is in de politiek en bestuur-

lijke wereld geen sociaal-psychologisch individueel 

proces van verwijdering en vervreemding, maar een 

collectief proces van verzet, van antidemocratisch han-

delen geworden. Daardoor lijkt het minder complex 

dan het is, maar is het los komen te staan van de wer-

kelijke maatschappelijke problematiek.’ 

Als je radicalisering definieert zoals hij, zegt 

Harchaoui, dan kun je dat uiteenrafelen in verschil-

thema  radicalisering

‘Wat je ziet is dat overheden en 

organisaties vluchten in quick scans en 

onderzoeken. Dat is echt hun grote 

probleem’

 ‘De VNG en de gemeenten 

moeten de barricaden op. 

Niet met ordinaire belangen-

behartiging, maar met inhou-

delijke belangenbehartiging’
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lende uitingsvormen: ‘jongeren in een sociaal iso-

lement, new born muslims, new born christians, 

Lonsdalejongeren, jongeren die schijt hebben aan de 

hele wereld en natuurlijk ook jongeren die overgaan 

tot terroristische daden. Maar dan benoem je de 

problemen heel specifiek en kun je je per probleem 

afvragen wat je er tegen kunt doen. In het huidige 

politiek vertoog echter is radicalisering geërodeerd 

tot een containerbegrip. Alles wat maar een negatieve 

manifestatie in het publieke domein heeft, gaat in die 

grote tombola die radicalisering heet: dat kan zijn kle-

derdracht, gedrag, uitlatingen, discussies over vrijheid 

van meningsuiting, noem maar op. En waarom? Omdat 

het nu even hip is en op sommige momenten zelfs een 

hype.’  

‘Het debat over radicalisering is te chaotisch en heeft 

meer structuur nodig. Allerlei verschillende problema-

tieken worden in die ene container die radicalisering 

heet gegooid. Daarmee onderschat je feitelijk het pro-

bleem en maak je het alleen maar erger. Elke slechte 

opvoeding kun je kindermishandeling noemen, maar 

dat maakt niet dat het allemaal kindermishandeling 

is. Je zult toch echt moeten kijken naar waar wordt 

het kind geslagen, waar geestelijk verwaarloosd, waar 

krijgt het onvoldoende te eten, waar zit het in een 

slechte wijk, waar heeft het geen sociale opvang. Bij 

dit onderwerp kan ik mensen er nog wel van overtui-

gen dat ze er zo naar moeten kijken, bij radicalisering 

is dat ineens ingewikkeld. Dan is het makkelijker om 

te zeggen: het zijn allemaal moslims, dat is het stere-

otype en daar moeten we dat mee doen. In mijn ogen 

is dat dramatisch voor de aanpak van de problemen. 

Op korte termijn lijkt het alsof we er heel hard en 

daadkrachtig bovenop zitten, maar de meeste jongeren 

die geradicaliseerd zijn of in dat proces zitten, worden 

daarmee niet bereikt. Bij hen gaat de radicalisering 

gewoon door.’

Mensen van vlees en bloed

De vraag waar we het eigenlijk precies over heb-

ben wordt echter nooit gesteld, meent hij. ‘Gaat het 

over de strijd tussen vrijheid van meningsuiting en 

vrijheid van godsdienst? Hebben we het over jonge 

opgeschoten branieschoppers à la Tilburg (‘slopen’ 

van het Willem II-stadion na de jeugdinterland tussen 

Nederland en Marokko)? Hebben we het over betrok-

kenheid bij de Midden-Oostenproblematiek? Hebben 

we het over mensen die thuis slecht worden opge-

voed? Waar gaat het over?’ Dat die vragen niet gesteld 

worden, komt doordat het zo verdomd gemakkelijk 

is om in percentages te redeneren, zegt hij. ‘Maar op 

basis van het feit dat een procentje of vijf van de mos-

limjongeren er radicale ideeën op na houden, kun je 

geen beleid maken. De kernfout is volgens mij echt dat 

men zich niet voldoende realiseert dat het om mensen 

van vlees en bloed gaat. En dat het erom gaat dat je 

die stuk voor stuk in het vizier krijgt en met iedereen 

individueel contact maakt. Dan pas kun je er achter 

komen of het risico van radicalisering er al dan niet in 

zit.’

Zijn verhaal, zegt hij, is geen kritiek op gemeenten. ‘Ik 

wil graag samen met gemeenten het punt maken dat 

het niet alleen gaat om accountantsprotocollen, 

benchmarking, checklists en zo. De VNG en de ge-

meenten moeten de barricaden op. Niet met ordinaire 

belangenbehartiging, maar met inhoudelijke belangen-

behartiging. Wat eigenwijzer, minder krampachtig, wat 

meer tegen de stroom in en meer uitleggen aan de 

bevolking. Problemen hard blijven aanpakken, blijven 

benoemen en vrijheid van meningsuiting voorop blij-

ven stellen. Keuzes maken, niet te veel erover kletsen, 

maar heel hard werken.’

De kans echter dat discussie over radicalisering – door 

met name politici – op de manier gevoerd gaat worden 

zoals hij wenst, schat Harchaoui niet hoog in. ‘Het is 

gewoon te gemakkelijk om radicalisering te koppelen 

aan moslimjongeren. Je zit daarmee goed in de beeld-

vorming; je krijgt niet heel veel tegenstand, want je 

roeit niet tegen de stroom in.’

Peter van Noppen

thema  radicalisering

‘De meeste jongeren die geradicaliseerd 

zijn of in dat proces zitten, worden niet 

bereikt’
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Onlangs ontvingen alle burgemeesters van de Stichting DOEN een uitnodiging om deel te nemen aan de 

BurgemeestersPrijs 2007. Geen competitie voor de beste burgemeester, maar een geldprijs voor het beste 

initiatief om radicalisering tegen te gaan. De finale en de uitreiking van de prijs geschiedt op 4 oktober tij-

dens het najaarscongres van het Genootschap, dat ook in het teken van radicalisering staat. 

Vorig jaar nam Stichting DOEN het initiatief om 

een BurgemeestersPrijs 2006 voor het beste 

projectvoorstel op het gebied van sociale 

cohesie’ uit te reiken. Het initiatief viel samen met het 

15-jarig jubileum, en het feit dat DOEN er een nieuw 

werkterrein ‘Sociale Cohesie’ bij kreeg waarop zij 

initiatieven kon gaan financieren. Bovendien consta-

teerde DOEN dat zij relatief weinig contacten had met 

openbaar bestuurders. Bij toeval bleek voor DOEN dat 

het jaarthema van het Genootschap eveneens sociale 

cohesie was. Breda was in 2006 de gelukkige winnaar 

met haar project ‘Ketting en Kracht’.

BurgemeestersPrijs 2007

Vanwege het succes van 2006 besloot Stichting DOEN 

door te gaan met de BurgemeestersPrijs en is aan-

sluiting gezocht bij het jaarthema van het Nederlands 

Genootschap van Burgemeesters: Radicalisering. 

Stichting DOEN hoopt met deze BurgemeestersPrijs 

initiatieven op het gebied van het tegengaan van radi-

calisering te stimuleren. Expliciet niet op de terreinen 

zoals cameratoezicht, andere bewakingsvormen en 

controles, maar bij voorkeur positieve initiatieven op 

het gebied van deradicalisering. Op www.burgemees-

ters.nl vindt u een ‘dossier radicalisering’ met informa-

tie over de (lokale) aanpak van deze problematiek.

Meedoen!

Burgemeesters kunnen dus weer meedoen. Zij kunnen 

een initiatief inzenden dat zij binnen de gemeente van 

de grond willen trekken dan wel een enorme stimulans 

willen geven op het gebied van het tegengaan van radi-

calisering, samengevat in de term ‘deradicalisering’. 

Stichting DOEN stuurde u onlangs een informatiepak-

ket toe. Uiterste datum van inzending: 1 september 

2007. De totale geldprijs bedraagt wederom € 50.000, 

deze keer verdeeld over een juryprijs en een publieks-

prijs van elk € 25.000. 

 

Jury

Het thema is er één dat wellicht niet gemakkelijk is in 

te vullen, maar hopelijk grijpen de burgemeesters deze 

kans om met een innovatief, actief en serieus initiatief 

mee te dingen naar de BurgemeestersPrijs 2007 van 

Stichting DOEN. Alle initiatieven die voldoen aan de 

wedstrijdcriteria zijn van harte welkom. De inzendin-

gen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit 

Sadik Harchaoui (juryvoorzitter, directeur FORUM), 

Gerda Havertong (artiest en oud-bestuurslid Stichting 

DOEN), José Manshanden (directeur sociale dienst 

gemeente Dordrecht), Mira Kho (lid Raad van Toezicht 

Stichting DOEN) en Marleen Janssen Groesbeek (jour-

nalist Het Financieele Dagblad).

Opnieuw BurgemeestersPrijs 
Stichting DOEN

thema  radicalisering

Stichting DOEN

Stichting DOEN is het fonds van de goededoelenloterijen; de Natio-

nale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Sponsor Loterij. 

DOEN werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan mee-

doen. Dit doet zij met subsidies, leningen, garanties en participaties 

voor initiatieven op het gebied van Duurzame Ontwikkeling, Cultuur, 

Welzijn en Sociale Cohesie.  

Stichting DOEN ondersteunt zowel kleine als grote initiatieven die 

bijdragen aan een kleurrijke en leefbare samenleving. Zij richt zich 

met name op initiatieven die zowel een actief ondernemend als een 

duurzaam karakter hebben. Bij de uitvoering hiervan ligt de nadruk 

op de zelfwerkzaamheid van personen of organisaties die de initiatie-

ven organiseren.
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Gemeente schakelt 
inspectie OOV in

Op 17 juli 2006 werd Rijssen opgeschrikt door een zeer grote brand in een bedrijfsverzamelgebouw, waar-

bij asbest vrijkwam. Bij de bestrijding en de nazorg waren diverse operationele en gemeentelijke diensten 

betrokken, die elk hun eigen evaluatie over hun discipline maakten. Burgemeester Bort Koelewijn van de 

gemeente Rijssen-Holten besloot de landelijke Inspectie voor de Openbare Orde en Veiligheid bij de eva-

luatie te betrekken. ‘Als onafhankelijke derde en om leermomenten voor de toekomst helder te hebben’, 

aldus de burgemeester.

Na de brand zag Bort Koelewijn aanleiding tot een 

externe evaluatie. ‘We merkten dat de bestrijding van 

de brand en de nazorg als gescheiden zaken waren 

opgepakt. We hadden geen GRIP 3 toegepast, waardoor 

pas na de brand initiatieven genomen werden voor de 

asbestsanering. We kregen de indruk dat die eerder 

gekund hadden. Ook kwam er kritiek van gedupeerden. 

Zij meenden dat de schade beperkter zou zijn als de 

brand op een andere wijze bestreden was’, aldus de bur-

gemeester van Rijssen-Holten. ‘Ik vond het tegen deze 

achtergrond nodig dat we niet alleen intern evalueerden.’

Meer dan nalezen

‘Nadien heb ik onder andere contact gehad met Jan 

Mans en Jaap Pop over hun ervaringen met externe 

onderzoeken. Het toeval wilde dat een raadslid in 

Rijssen-Holten zelf bij de inspectie gewerkt had en de 

suggestie deed om deze dienst in te schakelen. Ik had 

overigens vooraf wel enige zorg of de inspectie de hele 

evaluatie niet zou overnemen’, zegt Bort Koelewijn, 

die merkte dat de Inspectie voor de Openbare Orde en 

Veiligheid haar expertise ook beschikbaar wil stellen 

aan andere overheden dan het Rijk. In de toekomst wil 

de IOOV zich dienstbaar opstellen naar andere organi-

saties die leermomenten willen formuleren. 

‘Ze zijn tot mijn vreugde een stap verder gegaan dan 

de papieren evaluaties nalezen. Waar onduidelijk-

heden of tegenstrijdigheden waren zijn interviews 

afgenomen met bijvoorbeeld de lokale en regionale 

brandweer, de politie en de gemeente. Er is hoor en 

wederhoor gepleegd, hetgeen de feitelijke situatie dui-

delijk in beeld heeft gebracht. Op basis daarvan heeft 

de inspectie haar rapport geformuleerd, dat zij zelf uit-

gebreid heeft gepresenteerd aan alle partijen.’

Leerpunten

Op drie punten heeft het inspectierapport inzichten 

opgeleverd. ‘We hadden sneller moeten opschalen 

naar GRIP 3, dan waren de gemeentelijke proces-

sen eerder gestart. Nu werd de noodverordening pas 

gemaakt nadat de brand bestreden was. Een ander 

leerpunt is dat de communicatie naar de bedrijven in 

het uitgebrande pand beter moet. Zij waren slachtoffer, 

maar wij benaderden hen als eerste om met een plan 

voor de asbestsanering te komen. Dat viel de gedu-

peerden rauw op het dak. Zij waren de slachtoffers en 

voelden zich niet begrepen. En het derde leerpunt is 

de feitelijke informatievoorziening. Zorg na een  brand 

– klein of groot – voor goede feitelijke informatievoor-

ziening. Dat haalt een hoop speculatie en onzekerheid 

weg’, aldus Koelewijn.

De evaluatie door de Inspectie heeft Rijssen-Holten 

absoluut geholpen’, zegt Bort Koelewijn. ‘Ik ben tevre-

den over de professionele en zorgvuldige wijze waarop 

de inspectie tan bate van de gemeente werkte en ik 

zou collega’s zeker willen aanraden te kijken wat de 

inspectie voor hen kan betekenen.’
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Groeten uit de burgemeesterswoning
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De zomervakantie staat voor de deur. Veel burgemeesters verruilen dan hun woning voor een tijdelijk verblijf elders. En dat terwijl de huisvesting van de 

burgemeester nu zo in de belangstelling staat.

Die belangstelling was er in het verleden ook al. Toen stuurden vakantiegangers een ansichtkaart van de burgemeesterswoning in de plaats van de vakan-

tie. Ziehier enkele ansichtkaarten van verdwenen (ambts)woningen van burgemeesters in eveneens verdwenen gemeenten. 
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In de eerste bijdrage van deze miniserie zijn de 

burgemeestersbenoemingen van het afgelopen 

jaar geanalyseerd. Daaruit bleek dat coalities niet 

kiezen op kleur. Ook bleek dat het CDA het afgelopen 

jaar aanzienlijk succesvoller was in het behouden van 

burgemeestersposten dan de PvdA. Minister Ter Horst 

heeft naar aanleiding van het eerste artikel aangege-

ven dat zij een overzicht gaat maken van de verde-

ling van burgemeesters naar politieke gezindte en 

sekse. Zij vindt dat de burgemeesters een afspiegeling 

moeten vormen van de samenleving. De VNG houdt 

echter al sinds 1998 gegevens bij over partij, geslacht, 

gemeentegrootte en provincie.1 Welke trends en ont-

wikkelingen zijn hierin te ontdekken?

Boven de partijen 

De burgemeester wordt geacht boven de partijen te 

staan. Toch zijn vrijwel alle burgemeesters lid van een 

partij. Tabel 1 laat voor de laatste drie verkiezingsjaren 

zien hoe het na de verkiezingen stond met de politieke 

kleur van de burgemeesters en die van de raadsleden. 

Uiteraard wordt er niet standaard na de raadsverkiezin-

gen een nieuwe burgemeester benoemd. Toch geven 

deze landelijke cijfers wel een indicatie van de mate 

waarin de samenstelling van de raden doorschemert 

in de kleur van de burgemeester. Zo blijkt dat in 1998 

44% van alle burgemeesters CDA-lid was, terwijl dat 

onder raadsleden 24% was. 

Al jaren leveren CDA, PvdA en VVD samen zo’n 90% 

van alle burgemeesters en tussen de 55 en 60% van 

alle raadsleden. Alle partijen die burgemeesters lever-

den, bezetten verhoudingsgewijs meer burgemees-

terszetels dan raadszetels, behalve GroenLinks en de 

kleine christelijke partijen. Dat komt uiteraard doordat 

er binnen elke gemeente vele (vaak lokale) partijen 

in de raad zitten, terwijl er per gemeente slechts één 

burgemeester is. 

Verder wordt duidelijk dat de VVD de afgelopen jaren 

– tegen de verkiezingstrend in – haar positie als 

burgemeesterspartij heeft versterkt. Het percentage 

VVD-burgemeesters steeg van 20% in 1998 naar 26% 

in 2006, terwijl in diezelfde periode het percentage 

raadsleden daalde van 18 naar 14%. De grote lijn is dat 

CDA en PvdA burgemeestersposten hebben ingeleverd 

ten gunste van VVD, D66 en GroenLinks. Uit het eerste 

deel van deze publicatiereeks bleek al dat de VVD ook 

het afgelopen jaar die stijgende lijn heeft weten door 

te zetten. 

Klein en groot

Omdat het qua status toch nog altijd uitmaakt of 

iemand burgemeester is van een kleine gemeente of 

De landelijke coalitiepartijen willen de invloed van de gemeenteraad op de aanstelling van burgemeesters 

maximaliseren. Mogelijk gevolg is dat lokale politieke verhoudingen sterker de kleur van de burgemeester 

zullen bepalen. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen 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 tweede bijdrage gaan we in op de ontwikkeling van het gehele burgemeestersbestand sinds 1998.

Beroepsgroep  onder de loep (deel 2)

Tabel 1    De partij van de burgemeesters en de raadsleden*

 1998    2002    2006    

 burge- raads- burge- raads- burge- raads-

 meesters leden  meesters leden meesters leden
 

CDA  44%  24%  37%  24%  34%  20%  

PvdA  29% 18%  31%  15%  27%  23%  

VVD  20% 18%  22%  16%  26%  14%  

GroenLinks  0%  4% 1%  5%  2%  5%  

D66 5%  4%  6%  3%  6%  2%  

Chr.Unie/SGP  2%  3%  3%  7%  3%  7%

(/RPF/GPV)   

Overig  0%  29%  0%  30%  2%  29%

* Bron raadsledenzetels: www.decentraalbestuur.nl
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Beroepsgroep  onder de loep (deel 2)
van een grote, is in tabel 2 ook weergegeven namens 

welk percentage van de inwoners de burgemeesters 

hun keten dragen. 

Per verkiezingsjaar staat onder het kopje ‘gemeenten’ 

het percentage gemeenten waarin de partij een bur-

gemeester levert en onder ‘inwoners’ het percentage 

inwoners dat die gemeenten vertegenwoordigen.  

Hieruit blijkt dat het CDA relatief vaak burgemeesters 

levert in kleine gemeenten en de PvdA vaker in grote 

gemeenten. Verder zien we dat de VVD in de loop 

der jaren niet alleen verhoudingsgewijs meer burge-

meesters is gaan leveren, maar dat ook deed voor de 

grotere gemeenten. Het percentage inwoners dat een 

VVD-burgemeester heeft, steeg namelijk tegelijkertijd 

van 20 naar 28. 

Op leeftijd

Het burgemeestersambt vergt ervaring. Dat klinkt ook 

door in de gemiddelde leeftijd van burgemeesters. 

Deze was in 1998 54,2 jaar en is in 2006 is gestegen 

naar 55,6 jaar. De gemiddelde burgemeester zit dus 

dicht tegen pensionering aan. De gemiddelde leeftijd 

van de burgemeesters die van april 2006 tot april 2007 

zijn benoemd was 50 jaar (zie Burgemeestersblad 43, 

april 2007). Mogelijk is daarmee de trend van een licht 

verouderend burgemeesterscorps gekeerd.

Tabel 3 geeft de leeftijd per partij weer. 

Er zijn vrij weinig verschillen tussen de politieke par-

tijen. Opvallend is de relatie tussen de leeftijd en het 

aantal burgemeesters: de twee partijen die (nog) de 

meeste burgemeesters leveren, CDA en PvdA, leveren 

ook gemiddeld de oudste burgemeesters. Verder lijkt 

het opmerkelijk dat de SGP in 2006 gemiddeld de jong-

ste burgemeesters heeft (jonger dan 50!). Dit beeld is 

echter vertekend doordat de SGP relatief zeer weinig 

burgemeesters levert, waardoor enkele jonge heren 

het gemiddelde voor die partij sterk beïnvloeden. 

Mogelijk is er een duidelijk verband tussen de leeftijd 

en gemeentegrootte. Het ligt voor de hand dat jonge, 

minder ervaren burgemeesters starten in een kleine 

gemeente en eindigen in een grotere gemeente. Tabel 4 

Tabel 2    De partij van de burgemeesters naar gemeenten en naar inwoners

 1998    2002    2006    

 gemeen- inwoners gemeen- inwoners gemeen- inwoners

 ten   ten  ten 
 

CDA  44%  36%  37%  30%  34%  29%  

PvdA  29%  37%  31%  39%  27%  34%  

VVD  20%  20%  22%  24%  26%  28%  

GroenLinks  0%  0%  1%  1%  2%  1%  

D66  5%  5%  6%  5%  6%  6%  

Chr.Unie  1%  0%  2%  1%  2%  1%  

SGP  1%  1%  1%  0%  1%  0% 

Tabel 3    Gemiddelde leeftijd burgemeesters naar politieke partij

 1998   2002   2006    

CDA  55,3  56,3  56,8  

PvdA  53,4  55,5  56,6  

VVD  53,2  55,4  53,9  

GroenLinks  49,0  49,8  53,7  

D66  50,2  52,3  54,4  

Christen Unie  55,1  53,5  54,8  

SGP  52,5  51,7  47,7  

Totaal  54,2  55,5  55,6

Tabel 4    Gemiddelde leeftijd burgemeesters naar gemeentegrootte

 1998   2002   2006    

0 – 9.999 inwoners   53,4  55,6  55,9  

10.000 – 19.999 inwoners   54,1  55,7  55,9  

20.000 – 49.999 inwoners   54,5  55,0  55,3  

50.000 – 99.999 inwoners   54,8  55,9  56,0  

100.000 inwoners of meer  56,6  55,7  55,4  

Totaal  54,2  55,5  55,6

NB: in 1998 is slechts van de helft van de burgemeesters de leeftijd bekend. 

* NB: in 1998 is slechts van de helft van de burgemeesters de leeftijd bekend.
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laat zien dat er geen relatie is tussen de leeftijd van de 

burgemeester en de grootte van de gemeente.

Burgervaders

Minister Ter Horst constateerde dat te weinig vrou-

wen burgemeesters zijn. Burgervaders bepalen het 

beeld. Slechts één op de vijf burgemeesters is een 

vrouw. Wel stijgt het aandeel vrouwelijke burgemees-

ters sinds 1998 traag maar gestaag. Dit wordt zicht-

baar in tabel 5.

Het CDA levert verhoudingsgewijs weinig vrouwelijke 

burgemeesters. GroenLinks levert niet veel burge-

meesters, maar wel relatief vaak vrouwen. Het aan-

deel vrouwelijke burgemeester is het grootst in de 

gemeenten met minder dan 20.000 inwoners, zo blijkt 

uit tabel 6.

Conclusie

CDA, PvdA en in toenemende mate VVD vormen het 

burgemeestersbestand. Het CDA heeft vooral burge-

meesters in kleine gemeenten, de PvdA vooral in grote. 

De burgemeester is op leeftijd. Het lijkt niet zo te zijn 

dat jonge burgemeesters starten in kleine gemeenten. 

Een op de vijf burgemeesters is vrouw. Dat aantal 

lijkt de afgelopen jaren langzaamaan toe te nemen. 

Hoe groter de gemeente, hoe kleiner de kans dat een 

vrouw er de ambtsketen draagt. 55% van alle vrouwe-

lijke burgemeesters werkt in een gemeente met minder 

dan 20.000 inwoners. 

Mannen op leeftijd van een van de drie grote partijen 

domineren het bestand. De burgemeesters vormen 

nog altijd geen afspiegeling van de samenleving. Nu 

de minister vrijwel altijd de voordracht van de raad 

volgt, ligt er een belangrijke verantwoordelijkheid bij 

de lokale volksvertegenwoordigers om dit beeld te 

doorbreken. Al was het maar om te voorkomen dat 

de minister zich genoodzaakt voelt om toch – net als 

in het verleden regelmatig – af te gaan wijken van de 

raadsvoordracht. 

Vincent van Stipdonk,

senior onderzoeker bij SGBO

1 Cijfers van de VNG, bewerkt en geanalyseerd door SGBO.

Tabel 6    Aandeel vrouwelijke burgemeesters naar gemeentegrootte

 1998   2002   2006    

0 – 9.999 inwoners   23%  25%  31%  

10.000 – 19.999 inwoners   20%  22%  23%  

20.000 – 49.999 inwoners   11%  16%  15%  

50.000 – 99.999 inwoners   6%  16%  14%  

100.000 inwoners of meer  4%  16%  21%  

Totaal  17%  19%  20%  

Tabel 5    Aandeel vrouwelijke burgemeesters naar partij*

 1998   2002   2006    

CDA  9%  11%  13%  

PvdA  25%  26%  25%  

VVD  19%  19%  23%  

GroenLinks  100%  50%  67%  

D66  31%  26%  23%  

Totaal  17%  19%  20%

NB: in 1998 is slechts van de helft van de burgemeesters de leeftijd bekend. 
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NGB neemt aanbevelingen ‘De vallende burgemeester’ ter harte

Een nieuwe minister en een nieuwe staatssecreta-

ris. Vanuit uw perspectief waarschijnlijk vooral twee 

oud-burgemeesters en voor een groot aantal van u 

Guusje en Ank. Zo’n wisseling van de wacht geeft 

altijd een prettige spanning en dynamiek. Daarmee is 

de koek niet op, want de plannen voor de versterking 

en afslanking van de rijksdienst beginnen nu vorm te 

krijgen. Voor ons leidt dat tot een nieuw directoraat-

generaal. En dan is het wachten ook nog op de nieuwe 

directeur-generaal, als opvolger van Leon van Halder.

Veel verandering dus, maar we gaan wel door met 

onze grote dossiers en leggen op verzoek van de 

bewindslieden nieuwe accenten of prioriteiten. De blik 

gericht op de praktijk van ons openbaar bestuur.

U weet het. NGB, commissarissen van de Koningin en 

BZK werken samen aan de uitvoering van de aanbeve-

lingen uit De vallende burgemeester. Misschien moeten 

we dit begrip maar eens uitgummen. Het is immers niet 

meer dan de aanleiding en een aansporing om te werken 

aan een nog nauwkeuriger selectie en nog beter functi-

oneren van burgemeesters. De accenten in het professi-

onaliseringsfonds zijn al verlegd door het NGB zelf. Er is 

grondig gewerkt aan het versterken van het selectiepro-

ces bij de benoeming van een burgemeester.

De hele set bestuurscompetenties is nog eens tegen 

het licht gehouden, geactualiseerd en ingedikt om 

gemeenteraden de mogelijkheid te geven nog scher-

per te onderscheiden wat de belangrijkste accenten 

zijn in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. 

Het zou mooi zijn als deze speurtocht de gemeente 

helpt om voor zichzelf nog eens op rij te zetten: 

waar draait het bij ons de komende tijd om, wat voor 

gemeente zijn we, hoe functioneert ons bestuur en 

wat verwachten die dan van de nieuwe vrouw of man. 

Dan maken we een drieslag: een moment van bezin-

ning, een goede burgemeester en de opmaat voor een 

goede samenwerking.

De bedoeling is de praktijk te ondersteunen, dus moet 

er een aantal belangrijke handreikingen komen voor de 

vertrouwenscommissie. En natuurlijk is het goed dat ook 

anderen die er mee moeten werken, bijvoorbeeld de grif-

fiers, steun krijgen om hiermee aan de slag te gaan.

We mikken op presentatie van de handreikingen in 

september of oktober. Daarna gaan we samen verder 

met andere thema’s. Daarover meer een volgende 

keer, in een column van de nieuwe DG.

Paul van Kalmthout

waarnemend directeur-generaal 

Koninkrijksrelaties en Bestuur

ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties

Veranderingen

DGKB      wnd.

Dit boek gaat over actuele vraagstukken met betrekking tot 

de positie van de burgemeester vanuit het perspectief van 

publiek leiderschap. Het bevat uitstekend materiaal voor 

burgemeesters, ambtenaren, studenten en onderzoekers. 

Spraakmakende auteurs bundelen hun unieke kennis en 

inzicht van leiderschap in het lokaal bestuur. 

Meesterlijk besturen
De burgemeester als leider

Bestelcode: 978  90  12  11467  7

Prijs: € 15,20 (incl. btw, excl. 
verzend- en administratiekosten)

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

Ook via de boekhandel verkrijgbaar. 
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‘Bestuurlijke drukte is in wezen een uit de 

hand gelopen poging tot afstemming en 

samenwerking tussen bestuurders bij 

het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 

Bestuurlijke coördinatie verwordt in de praktijk al 

gauw tot bestuurlijke drukte. Hoe gaat dit in z’n werk? 

Bestuurders signaleren dat gewenste resultaten (nog) 

niet bereikt worden en verhogen hun bestuurlijke 

inspanning en coördinatie, maar omdat hier het pro-

bleem niet ligt, wordt het resultaat eerder slechter dan 

beter. Gevolg is dat bestuurders hun inspanningen en 

coördinatie weer verder opvoeren, enzovoorts. Deze 

dynamiek wordt wel aangeduid als de Wet van de 

Bestuurlijke Drukte.1 Van bestuurlijke drukte is sprake 

wanneer bestuurlijke constellaties in de praktijk zo 

werken, dat er vertraging of zelfs blokkades in visie-

vorming, besluitvorming of uitvoering optreden.

Bestuurlijke drukte gaat dus niet één op één over het 

feit dat er (te) veel bestuurders zijn. Al zal de kans 

op bestuurlijke drukte toenemen naarmate er meer 

bestuurders zijn. Andere factoren zijn echter veel bepa-

lender voor het al dan niet ontstaan van bestuurlijke 

drukte. In gesprekken met bestuurders worden situaties 

waarin men elkaar gevangen houdt zonder er samen uit 

te komen aangeduid als bestuurlijke drukte. Situaties 

met eenzelfde aantal betrokken bestuurders en een 

gelijke vergaderfrequentie waarbij men wél resultaten 

boekt, worden niet als zodanig ervaren.2

Verschillende gezichtspunten

Het fenomeen van de bestuurlijke drukte kan op ver-

schillende manieren benaderd worden. Zo kan het pro-

bleem worden weggerelativeerd: bestuurlijke drukte is 

van alle tijden. In de jaren negentig werd hetzelfde ver-

schijnsel aan de kaak gesteld onder de noemer strope-

rig bestuur. Ook toen leidden langdurige procedures 

en trage besluitvorming tot een weinig daadkrachtige 

overheid. Maar die stroperigheid is er niet voor niets. 

Complexe problemen vragen om zorgvuldige besluit-

Over de rol die burgemeesters kunnen spelen

Bent u een bestuurlijke  druktemaker?
 Vele analyses van het functioneren van het openbaar bestuur geven aan dat ons land last heeft van 

bestuurlijke drukte. Dat doet afbreuk aan de slagkracht van de overheid. Te vaak zijn taken, bevoegdheden 

en verantwoordelijkheden onduidelijk verdeeld tussen een groot aantal betrokken partijen. De minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een project gestart dat de bestuurlijke eenvoud moet 

bevorderen. Andries Jan Wolthuis is de projectleider op het departement. Hij schetst welke bijdrage burge-

meesters kunnen leveren. 

Arjen Gerritsen, burgemeester van De Bilt

‘De provincie Utrecht telt bijna 1,2 miljoen inwoners, die verspreid over 29 

gemeenten wonen. De gemiddelde schaalgrootte van deze gemeenten wordt 

hoog gehouden door de in vergelijking met de andere 27 gemeenten zeer 

grote steden Utrecht en Amersfoort. Als die niet worden meegerekend heeft de 

gemiddelde Utrechtse gemeente zo’n 28.000 inwoners.

In de provincie Utrecht opereert natuurlijk een provinciaal bestuur, maar ook 

een WGR-plus regio (het Bestuur Regio Utrecht ofwel BRU, bestaande uit de 

gemeente Utrecht en acht omliggende gemeenten), een Veiligheidsregio en 

uiteraard, maar dan zelfstandig bezien, de gemeente Utrecht als een van de 

grootste steden van Nederland. Daar tussendoor zwermen dan nog waterschap-

pen en landinrichtingen. Levert dit bestuurlijke drukte op? Het zal een kwestie 

van smaak zijn, maar wat mij betreft ‘ja’. Heb ik daar in De Bilt last van? Niet 

echt, al moet je soms over nogal wat schijven om te komen waar je wil zijn. En 

als je er langer over nadenkt zou je het allemaal anders willen.

Het voelt soms wat raar om in het BRU samen te werken op het gebied van 

verkeer en vervoer, bedrijvigheid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting als 

je je realiseert dat je het dan hebt over een gebied van negen gemeenten dat 

bijna een derde van het oppervlak van de provincie beslaat met daarin ruim de 

helft van haar inwonertal, wonende in en rondom de regionale motor, de stad 

Utrecht. Het BRU is daarmee een soort stadsprovincie waarvan de spierballen 

net zo dik zijn als die van onze toezichthouder, het provinciaal bestuur. Dat zijn 

niet de juiste verhoudingen waarin een klein land als Nederland behoort te 

zijn ingericht. Aan de andere kant denk ik ‘Blijf er maar af, want anders krijg je 

eindeloze discussies over vormen en structuren en gaan we nooit meer aan het 

werk’. Maar als ik alles overzie word ik keer op keer enthousiaster bij wat onze 

geschiedenis ons heeft overgeleverd: de provincie als herkenbaar, democratisch 

en traditioneel bestuur tussen Rijk en gemeenten.’
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vorming waarin de verschillende belangen kunnen wor-

den meegewogen. Bestuurlijke drukte is onvermijdelijk 

in een vol en modern land.

Bestuurlijke drukte kan – voortvloeiend uit de voor-

gaande benadering – ook worden gezien als een ‘fact 

of life’. De vraag is dan vooral hoe je er als bestuurder 

zo goed mogelijk mee kunt omgaan. De uitdaging is de 

veelheid aan bestuurlijke overleggen, het grote aantal 

spelers en de langdurige processen tactisch te gebrui-

ken bij het realiseren van de eigen doelstellingen.3

Er kan ook reële verbazing en zelfs verontwaardiging 

ontstaan bij het bezien van de bestuurlijk drukke prak-

tijk. Het kan toch niet zo zijn dat bestuurders elkaar 

zo bezighouden, dat het maatschappelijke resultaat 

uit beeld verdwijnt? Als je eens wist hoeveel al dat 

overleg dat tot niets leidt kost! Het zou zoveel beter 

met Nederland kunnen gaan als er minder bestuurders 

waren en als bestuurders anders met elkaar zouden 

omgaan. Dit is bijvoorbeeld het geluid van oud-wet-

houder uit Amsterdam Mark van der Horst in zijn 

boekje ‘Bestuurlijke Spaghetti’.

Mijn stelling is, dat we onder bestuurders wel wat 

meer van de verbazing en verontwaardiging kunnen 

gebruiken zoals Mark van der Horst die uitte. Dat is 

namelijk een prima basis om verandering tot stand te 

brengen in ons openbaar bestuur.

Structuur versus cultuur

Waardoor komt bestuurlijke drukte tot stand? Er zijn 

verschillende factoren aan te wijzen die uiteindelijk zijn 

terug te brengen tot twee categorieën: factoren die aan 

de structuurkant van het openbaar bestuur moeten 

worden gezocht en factoren die vooral met bestuurs-

cultuur te maken hebben. Structuurfactoren zijn 

bijvoorbeeld het feit dat we een gedecentraliseerde 

eenheidsstaat zijn, de incongruentie van allerlei regio-

indelingen, de manier waarop taken, bevoegdheden 

en verantwoordelijkheden op verschillende beleidster-

reinen zijn verdeeld en ook de manier waarop finan-

Bent u een bestuurlijke  druktemaker?
Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen

‘Bestuurlijke drukte. Het moet anders, doelgerichter. Minder lagen, minder 

overleg. 

Daar ben ik het, met velen, van harte mee eens. Want hoewel ik veel waarde 

hecht aan draagvlak, is het aantal betrokkenen (en daardoor het aantal invals-

hoeken dat in een discussie aan bod komt) vaak wel erg groot. En hoewel dat 

erg interessant kan zijn, kost dat ook veel tijd. 

Maar hoe kan bestuurlijke drukte een halt toe worden geroepen? Neem crisis-

beheersing: in het bijzonder bijvoorbeeld veiligheid op de Westerschelde. Het 

aantal betrokken (semi) overheden in het project ‘onderzoek ongevallen en 

rampenbestrijding Westerschelde’ (OORW) is aanzienlijk. De diversiteit van de 

incidenten die zich voor kunnen doen op de Westerschelde is groot en daarmee 

automatisch ook het aantal organisaties dat bij de aanpak van de incidenten 

betrokken kan zijn.

Maar los daarvan we maken het onszelf ook niet gemakkelijk. De hoeveelheid 

plannen, leidraden, afspraken, voorschriften, procedures, etc. lijkt alleen toe 

te nemen. En aan ieder document is waarschijnlijk veel drukte vooraf gegaan. 

Hetzelfde document is vervolgens vaak weer een nieuwe bron van overleg en 

afstemming. Een vicieuze cirkel dus. 

Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat aandacht voor crisisbeheersing niet 

essentieel is. Bijbehorende planvorming is hiermee uiteraard onlosmakelijk ver-

bonden. Maar misschien kan het geen kwaad om regelmatig stil te staan bij de 

vraag of alle aandacht leidt tot meer duidelijkheid over verantwoordelijkheden 

en taken. Draagt de bestuurlijke (en bijkomende ambtelijke) drukte bij tot een 

overzichtelijke en gestructureerde aanpak van een incident of crisis? Want daar 

doen we het uiteindelijk toch allemaal voor?’

Bestuurlijke drukte wordt ook wel aangeduid als bestuurlijke 

spaghetti.
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cieringsstromen tussen Rijk en decentrale overheden 

zijn ingericht. Bij cultuurfactoren gaat het bijvoorbeeld 

om de diep ingesleten gewoonte te “polderen”, om het 

accent dat vaak wordt gelegd op proces en procedure 

in plaats van op de inhoud, het aanwezige wantrouwen 

tussen bestuurders en de mate van resultaatgericht-

heid binnen een bestuurlijk gremium.

Maar waar moet je beginnen als je de bestuurlijke 

drukte wilt verminderen: aan de structuurkant of aan 

de cultuurkant? Arjen Gerritsen (burgemeester van 

De Bilt) schetst het dilemma: idealiter zou je de boel 

aan de structuurkant eerst eens goed willen regelen. 

Maar daar gaat zo veel tijd en energie in zitten (en 

bovendien is de uitkomst ongewis) dat dit een wei-

nig aantrekkelijke optie is. Maar het wensbeeld dat 

Gerritsen schetst geeft wel helder aan wat er nu in zijn 

ogen ontbreekt: de provincie als kristallisatiepunt voor 

de vraagstukken die zich afspelen tussen de schaalni-

veaus van gemeenten en het Rijk. Als het middenbe-

stuur helderder geregeld was, dan zou dat een boel 

bestuurlijke drukte schelen.

Het huidige kabinet zoekt geen oplossing aan de struc-

tuurkant. Wel is het voornemens om op een aantal 

beleidsterreinen het aantal betrokken bestuurslagen 

terug te brengen naar twee, maar een allesomvattende 

‘opschoning’ van het Huis van Thorbecke zit er niet in. 

We moeten het verminderen van bestuurlijke drukte de 

komende jaren vooral aan de cultuurkant zoeken.

Waar zijn we mee bezig?
 
Burgemeesters kunnen een belangrijke bijdrage leve-

ren aan het verminderen van bestuurlijke drukte via 

de cultuurkant. Zowel binnen het eigen college als 

in bestuurlijke netwerken met andere overheden en 

maatschappelijke partners kunt u de vraag stellen: 

waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Dit is de reflectie 

zoals die ook wordt verwoord door de burgemeester 

van Terneuzen, Jan Lonink.

De kernvraag zou telkens moeten zijn: dragen onze 

inspanningen bij aan een overzichtelijke en gestructu-

reerde oplossing van het probleem? De burgemeester 

is bij uitstek de bestuurder die deze vraag gaande de 

rit op tafel kan leggen.

Het pleidooi van Kees Jan de Vet, burgemeester van 

de gemeente Leusden, wijst in dezelfde richting. 

Bestuurlijke drukte krijgt geen kans als het resultaat 

dat gezamenlijk geboekt moet worden voldoende 

centraal staat. Bij resultaatgerichtheid hoort het 

maken van duidelijke afspraken, het elkaar aanspre-

ken op gemaakte afspraken en het durven nemen 

van besluiten die niet voor iedereen even prettig zijn. 

Doorpakken in plaats van vertragen. Constructief zoe-

ken naar oplossingen in plaats van het machtsgeoriën-

teerd onderhandelen vanuit het (smalle) eigenbelang.

Helpt u mee?

De bestuurscultuur wordt gevormd door de opgetelde 

handelingen van individuele bestuurders. Dit betekent 

dat u als burgemeester de bestaande cultuur met 

uw eigen dagelijkse gedrag in stand kunt houden of 

Kees Jan de Vet, burgemeester van Leusden

‘De Randstad wordt vaak gekenmerkt als dé regio met de grootste bestuurlijke 

drukte. Wanneer we ons fixeren op de bestuursstructuur in Utrecht zien we in 

een relatief kleine provincie, 28 gemeenten, een plusregio, 3 WGR-gebieden en 

één G4-gemeente vaak in een complex samenspel.

Of in deze Kabinetsperiode een oplossing gevonden kan worden voor de 

bestuurlijke drukte door het saneren van bestuursstructuren betwijfel ik. De 

oplossingsrichting voor de komende jaren zie ik minder in structuuraanpassin-

gen, maar vooral in de aanpak van de meest urgente maatschappelijke vraag-

stukken.

Een buitengewoon succesvolle aanpak van de afgelopen vier jaar in Utrecht was 

de inrichting van de Utrechtse Heuvelrug. De provincie Utrecht nam met 21 par-

tijen (!) het bestuurlijk initiatief de Utrechtse Heuvelrug opnieuw in te richten; 

de provincie, 6 departementen, 4 gemeenten, vele zorginstellingen, natuur- en 

landbouworganisaties en de Kamer van Koophandel wisten elkaar op inhoud te 

vinden. Vooral de ondernemende bestuursstijl waarbij concrete doelstellingen 

centraal staan (bijvoorbeeld de uitkoop van de vliegbasis Soesterberg door het 

provinciebestuur) was een succesvolle wijze van werken en genereerde vooral 

veel bestuurlijk enthousiasme.

Het ging hier nooit om bestuursstructuren c.q. bestuurlijke drukte; er is slechts 

een sterke drive om in het gebied concreet ruimtelijke doelstellingen (nieuwe 

natuur, woningbouw, ecoducten, nieuwe zorginstellingen) te realiseren.

Naarmate bestuurders ondernemender zijn wordt de bestuurlijke drukte naar 

mijn overtuiging snel minder een issue.’

‘Het kan toch niet zo zijn dat 

bestuurders elkaar zo bezighouden, 

dat het maatschappelijke resultaat uit 

beeld verdwijnt’
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kunt veranderen. Daarom kan ik het niet nalaten u in 

dit artikel de vraag te stellen in hoeverre u zelf een 

bestuurlijke druktemaker bent?

U kunt meehelpen de bestuurlijke drukte te vermin-

deren en daarmee de slagkracht van de overheid te 

vergroten. Dat kan al met relatief eenvoudige handelin-

gen: schaf eens een bestuurlijk overleg af waarin geen 

resultaat wordt geboekt. Leg tijdens een bestuurlijk 

overleg de vraag op tafel of men het gevoel heeft in 

gezamenlijkheid efficiënt en gestructureerd te werken 

aan een oplossing. Bewaak dat er afspraken worden 

gemaakt waarin echt helder is wie waarover gaat.

Tot slot kunt u nog een bijdrage leveren door rich-

ting het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties aan te geven op welke beleids-

terreinen u last heeft van bestuurlijke drukte. Deze 

signalen helpen ons om bij de vormgeving van nieuw 

rijksbeleid het ontstaan van bestuurlijke drukte zoveel 

mogelijk te voorkomen. Op deze manier doen we voor 

het verminderen van bestuurlijke drukte allemaal dat 

wat past bij onze rol. Als dat geen goed voorbeeld van 

bestuurlijke eenvoud is!

Jan Andries Wolthuis,

projectleider ‘Vermindering bestuurlijke drukte’,

ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties

Reacties zijn welkom: jan-andries.wolthuis@minbzk.nl

1 A.C.J. de Leeuw, De wet van de bestuurlijke drukte, Van Gorcum, 

Assen/Maastricht, 1984.

2 Op basis van een serie interviews met bestuurders bij provincies en 

gemeenten, gehouden door de auteur.

3 F. Soeterbroek, ‘Go with the flow’: meebewegen, overleven en stu-

ren bij bestuurlijke drukte’, Bestuurswetenschappen, 2004, nr. 2.

‘We moeten het verminderen van 

bestuurlijke drukte de komende jaren 

vooral aan de cultuurkant zoeken’

Bestuurlijke drukte ten top: na de vuurwerkramp verschenen maar liefst 12 onderzoeksrapporten van verschillende departe-

menten.
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Veel burgers keren zich van de overheid af: soms gelaten, maar soms ook luidruchtig. De overheid is niet 

meer in de positie om onder alle omstandigheden de burgers tot betrokkenheid en medewerking te ver-

plichten. De overheid moet nieuwe wegen zoeken om de burger te verleiden en aan te zetten tot actief 

burgerschap. Dergelijke overwegingen brachten het curatorium van De Burgemeesterslezing ertoe om de 

(on)zichtbare overheid als thema voor de lezing 2007 te kiezen. Minister Guusje ter Horst houdt dit jaar de 

lezing die altijd plaatsvindt op de woensdagavond (12 september 2007) voor Prinsjesdag.

De (on)zichtbare overheid

Het is traditie dat de lezing wordt opgedragen 

aan een burgemeester die zich op het thema 

van de lezing heeft onderscheiden. Dit jaar is 

dat Geert Dales, die in juli vertrekt als burgemeester 

van Leeuwarden.

Henk Kool, nu wethouder van Den Haag, was in 1996 

een van de initiatiefnemers van de Burgemeesters-

lezing. ‘We zochten destijds een cadeau voor het 

afscheid van burgemeester Havermans van Den Haag. 

We hebben dat toen gevonden in de burgemeestersle-

zing en vonden Ruud Lubbers bereid de eerste editie 

te verzorgen. Ik weet nog goed dat die eerste lezing 

bij je binnenkwam. Lubbers had het toen over concep-

ten als ,,Put in family first”. De jaren daarna zijn we 

er altijd in geslaagd om boeiende sprekers te vinden 

en ieder jaar weer meer dan 300 gasten te mogen 

verwelkomen.’

Hoogste baas

Inmiddels verzorgen de gemeente Den Haag, De 

Stichting Atrium en Deloitte de elfde uitgave van de 

lezing. Het curatorium, onder voorzitterschap van Zuid-

Hollands commissaris Jan Franssen, bepaalt de inhoud. 

Henk Kool, secretaris van het curatorium: ‘We kwamen 

op het thema van de (on)zichtbare overheid en zagen 

dat Guusje ter Horst op het onderwerp aan de weg 

heeft getimmerd. Aardig is nu dat zij de lezing nu als 

“hoogste baas” verzorgt en dat het Kabinet het onder-

werp tot speerpunt heeft bepaald.’ 

Kool is zelf raadslid geweest en nu dus wethouder. Hij 

kent de burgemeester derhalve van beide zijden van 

het gemeentebestuur. ‘Je ziet dat het eigen mandaat 

van een burgemeester beperkt is, maar hij is wel het 

gezicht van de gemeente. Wellicht waagt de minister 

het daar iets over te zeggen.’ De burgemeester trekt 

veel naar zich toe als het om het goed democratisch 

functioneren van het gemeentebestuur gaat. Tegelijk 

mag hij niet in het partijpolitieke vaarwater komen. Ik 

hoop dat er in de lezing aandacht is voor de dualise-

ring. Die was bedoeld om de herkenbaarheid van het 

lokaal bestuur voor de burgers te vergroten. Naar mijn 

idee is het nog niet gelukt om op dit punt de overheid 

zichtbaar te krijgen’, aldus Henk Kool.

Opgedragen aan Geert Dales

‘Miraculeus’ noemt Kool het dat daags nadat de 

lezing was bepaald, de Leeuwardense burgemeester 

zijn vertrek bekend maakte. ‘We hebben toen natuur-

lijk de vraag gesteld ,,wat nu?”. Moesten we de 

lezing nog wel opdragen aan Dales? We hebben de 

nominatie gehandhaafd, omdat Geert Dales op het 

terrein van de zichtbare overheid veel verdiensten 

heeft. En wie weet kan hij nu onbevangener op de 

lezing reageren.’

Burgemeesterslezing 2007

De Burgemeesterslezing 2007 vindt plaats op 

woensdag 12 september vanaf 19.30 uur in het 

Haagse stadhuis. Alle informatie over de lezing 

en de mogelijkheid om de lezing bij te wonen 

vindt u op www.burgemeesterslezing.nl. Op 

deze website vindt u ook de teksten van de 

lezingen van de afgelopen jaren.
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De burgemeester als onderwerp voor fotografische kunst. Dat is geen contradictie voor Henk van Kooten 

die aan een boek over burgemeesters werkt. Van Kooten is artistiek fotograaf en als enige in Nederland 

officieel Qualified European Photographer in de categorieën portret, huwelijk en mode. Sinds kort is daar 

ook nog een prestigieuze masters-titel aan toegevoegd. Het Burgemeestersblad sprak met deze fotogra-

fisch kunstenaar over het boek dat in 2008 gereed moet komen.

Burgemeester voor de lens

‘Het idee voor het fotoboek over de burgemeesters 

vindt zijn oorsprong in de qualificatie die ik vorig jaar 

kreeg van de Federation of European Photographers. 

Het is in andere landen gebruik dat de burgemeester 

van de woonplaats van de fotograaf dit certificaat uit-

reikt. Gelukkig was onze burgemeester Noorderwier 

bereid dit in het Kasteel van Wijchen te doen. Toen 

kwam het idee op om een burgemeestersproject op te 

zetten dat ik zou kunnen vatten in een fotoboek met 

portretten van burgemeesters.

In het burgemeestersproject ben ik op zoek naar de 

persoon achter de ketting. Ik kreeg al direct veel reac-

ties dat het om de keten gaat en niet om een ketting. 

Nu was dat juist de bedoeling, omdat we in eerste 

instantie hebben gekozen voor een ketting-formule, 

waarbij de geportretteerde burgemeester een volgende 

collega mocht kiezen voor een portret. Zo ontstaat een 

ketting van ketens. 

Ik probeer een fotografisch portret van de burgemees-

ter te maken, waarin duidelijk wordt wie de mens ach-

ter de functionaris is. Ik voer altijd eerst een gesprek 

met de burgemeester en probeer er achter te komen 

wat voor mens het is en op welke wijze ik facetten 

ervan in een foto kan belichten. Soms lopen mensen 

zelf ook met ideeën rond over de wijze waarop zij 

geportretteerd kunnen worden. Ik sta daar zeer voor 

open en probeer altijd te kijken of ik daar wat mee kan. 

Ik zie overigens wel een aantal gemeenschappelijke 

kenmerken bij de burgemeesters, maar iedereen heeft 

toch een eigen benadering.

Als eerste heb ik onze eigen burgemeester Noorder-

wier gefotografeerd, waarna de ketting is gaan lopen. 

Ik wilde honderd burgemeesters in het boek en merkte 

dat het op deze manier wel erg lang ging duren; daar-

om heb ik een versnelling aangebracht en de gepor-

tretteerde burgemeesters gevraagd enkele collega’s 

te kiezen. Het loopt nu erg hard en ik verwacht dit jaar 

het burgemeestersproject af te kunnen ronden, zodat 

volgend jaar het boek kan verschijnen.

Voor mij is het belangrijk dat de beelden niet alleen 

door mij zijn gemaakt, maar ook door de burgemees-

ters worden gedragen. Zo vraagt het iedere keer tijd 

om de burgemeester voor de foto “op gevoel” te 

laten komen en niet te blijven steken in poserende 

burgemeesters. De burgemeesters krijgen van mij een 

boekje van de foto’s die van hen zijn gemaakt met het 

verzoek een stukje over zichzelf te schrijven dat ik bij 

de foto’s in het boek kan opnemen.’

Als er burgemeesters zijn die aan het boek willen mee-

werken, dan kunnen zij zich aanmelden bij Henk van 

Kooten via info@hetportret.nl. 

Gosse Noorderwier, burgemeester van Wijchen.
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INGEZONDEN

Geachte heer Van Bennekom,

In het laatst verschenen Burgemeesters-

blad (nr. 43) schrijft  u een artikel onder de 

titel ‘Wie worden er benoemd?’. Mag ik mij 

veroorloven daarop een reactie te geven?

Allereerst gaat het om de vraag of de 

hand van de commissaris merk- dan wel 

zichtbaar is in de tot stand gekomen 

benoemingen. Het bloed kruipt waar het 

niet kan gaan en commissarissen is niets 

menselijks vreemd. En daarom heeft iedere 

commissaris een politieke antenne, waar-

van hij – zeker bij dit specifiek soort werk 

– gebruik maakt. Slechts vreemdelingen in 

Jeruzalem zullen hier van opkijken.

De getallen in tabel 3 zijn echter te beperkt 

van omvang om met betrekking tot de 

vooronderstelling harde conclusies te 

kunnen trekken. U vermeldt dat de vier 

CDA-commissarissen samen twaalf benoe-

mingen hebben begeleid, waarvan het 

zesmaal een CDA-burgemeester betrof. U 

kunt daarbij bedenken dat de betreffende 

commissarissen functioneren in provincies 

waar het CDA relatief sterk is vertegen-

woordigd, zodat op zichzelf genoemde 

score niet opmerkelijk is.

Het sterkst komt commissaris Borghouts 

in Noord-Holland uit de bus. In zijn eentje 

tekent hij voor twaalf benoemingen. En 

daar was géén enkele Groen Linkse bur-

gemeester bij. De heer Borghouts levert 

mijns inziens hier het bewijs voor de con-

clusie dat het met de vermeende invloed 

van de commissarissen dus nogal meevalt. 

Zij zullen sturen en coördineren. In de 

praktijk geeft toch blijkbaar de gemeente-

raad bij de keuze de doorslag.

En nu de invloed van de lokale politiek. U 

vraagt of in de aanbevelingen die invloed 

te ontdekken is. Dat lijkt mij onbetwist.

Ook al is in tweederde van de gemeenten 

de benoemde burgemeester geen lid van 

de partij, die de grootste fractie in de 

gemeenteraad vormt en is één op de drie 

benoemde burgemeesters lid van een 

partij, die niet eens in het college is verte-

genwoordigd, dan is dat lokale politiek in 

optima forma. Immers als regel komt de 

gemeenteraad na rijp beraad met een una-

niem advies terzake. Dan kan er wel eens 

een fractie sip kijken als de kans op de 

burgemeesterspost verkeken is, maar als 

de raad overduidelijk de kwaliteit boven 

de politieke richting van de kandidaat stelt 

– en daar zijn de laatste tijd treffende voor-

beelden van – dan is dat in mijn ogen pure 

winst van de lokale politiek.

Elke benoeming op grond van een welover-

wogen voordracht van een gemeenteraad 

is een politieke benoeming, omdat de 

raad het politieke gremium bij uitstek is. 

Bovendien verdient het lof dat de minister 

van Binnenlandse Zaken blijkbaar de stem 

van de raden bij deze aangelegenheid 

onverkort honoreert.

Aangezien de gemeenteraden in overwe-

gende mate worden bezet door raadsle-

den, die lid zijn van een landelijk opere-

rende partij, is het vrij logisch dat de bur-

gemeesterspopulatie daarmee in de pas 

loopt. Dat in het beschreven tijdsbestek 

twee (van de 50) benoemde burgemees-

ters niet tot een landelijk opererende poli-

tieke partij behoren is op zichzelf een goed 

teken. Zij vervullen de rol van zwaluwen in 

het voorjaar. Deze categorie collegae mag 

echter geen vrije vogels zijn zonder hèt 

keurmerk van de burgemeester: politiek èn 

sociaal engagement.

Sjoerd H.Scheenstra, 

oud-burgemeester van Oegstgeest

Lied en vlag

Europa krijgt geen lied en geen vlag. Geen 

symbool dat saamhorigheid oproept of 

bevestigt. We horen het op 18 juni 2007. 

Het bericht wordt als een belangrijke ver-

worvenheid gebracht. We moeten blij zijn 

met wat we niet krijgen, de overwinning 

vieren in een veldslag waar niets gewon-

nen, maar iets verloren is.

Wie zouden meer verheugd moeten zijn 

dan zij die die zoveel kleinere vertrouw-

dere staatkundige eenheid, de gemeente, 

koesteren: de burgemeesters? Maar zou 

werkelijk warme blijdschap door burge-

meestersharten slaan?

In tenminste één (oud)-burgemeestershart 

overweegt bij dit bericht de vreugde niet. 

Het herinnert zich van jaren her de eerste 

Europese televisie-uitzendingen, steeds 

ingeleid door die mooie Beethoven-klan-

ken. Het gaf een dergelijke uitzending iets 

meer, iets bijzonders. Het betekende voor 

iemand die zo’n programma in het buiten-

land zag een plezierige herkenning van een 

net ontdekte grotere saamhorigheid.

Nee dus, geen klank, geen lied. En ook 

een Europese vlag mag naast die versle-

ten nationale, aarzelende provinciale en 

schaarse gemeentelijke bij restaurants, 

evenementen, toernooien en tankstations 

niet meer wapperen.

Willen wij dat niet? Wij willen geen referen-

dum over het doorgaan van het werkelijk 

belangrijke en willen dus blijdschap zien 

bij de teloorgang van het minder belang-

rijke.

Burgemeesters kunnen er soms van getui-

gen dat een vlag en een lied een zwakke 

identiteit een steuntje geven of een ster-

kere onderstrepen. Je zou eens naar het 

Abe Lenstra-stadion in Heerenveen moeten 

gaan. Zouden ze bij hun zwakke en sterke 

Europese jumelages niet wat ondersteu-

ning kunnen gebruiken?

In tenminste één (oud)-burgemeestershart 

heerst treurnis om deze overwinning van 

het fantasieloze, ondermaatse benepene.

Eppo van Veldhuizen,

oud-burgemeester van Oss
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4 oktober 2007

Ongetwijfeld staat donderdagmiddag 4 

oktober al in de agenda van de burge-

meesters. Dan is immers in het stadhuis 

van Dordrecht het najaarscongres van het 

Genootschap. Onder het motto U bent er 

dan toch organiseren het ministerie van BZK 

en de VNG ’s ochtends op dezelfde dag en 

dezelfde lokatie een bestuurlijke conferen-

tie Veiligheidsregio en kwaliteit: lessen uit 

het brandweerveld. Inschrijving kan via de 

uitnodiging die u voor het najaarscongres 

en de conferentie ontvangt.

Crisisbeheersing

Per 1 juli 2007 is de integratie van het 

Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing 

in het Nederlands Genootschap van 

Burgemeesters een feit. Het Genootschap 

neemt de activiteiten van het Bestuurlijk 

Netwerk Crisisbeheersing over. Die zijn 

erop gericht om de burgemeesters te 

ondersteunen bij de crisisbeheersing. 

Nieuw is dat burgemeesters ook in de 

acute fase van een crisis contact met een 

ervaringsdeskundige collega kunnen heb-

ben. Het Genootschap brengt dat contact 

graag tot stand.

Het bureau van het NGB (Ruud van 

Bennekom en Iris Kester) krijgt versterking 

van een afdeling Crisisbeheersing waarin 

Wouter Jong en Roy Johannink werkzaam 

zullen zijn. Zij zijn bereikbaar via 

070-373 80 80.

Burendag 15 september 2007

Het is weer bijna zover; op zaterdag 15 

september viert Nederland voor de tweede 

keer Burendag. Vorig jaar was het één 

groot feest! Tussen de 300.000 en 400.000 

mensen vierden Burendag en zowel lan-

delijk als regionaal was er veel media 

aandacht. Burendag 2007 belooft een nog 

groter succes te worden. Dit jaar staat 

Burendag in het teken van ‘actief buren-

contact’. Vanaf begin augustus kunnen 

buren via www.de.nl in de aanloop naar 

Burendag met elkaar in contact komen en 

worden zij gestimuleerd om samen een 

buurtfeest te organiseren. En om alvast in 

de stemming te komen komt er voor iedere 

straat een eigen buurtlied. 

De organisatie van Burendag hoopt dat 

burgemeesters positief tegenover dit initi-

atief staan en het belang van Burendag in 

hun gemeente onder de aandacht willen 

brengen. Medio juli ontvangen de burge-

meesters schriftelijke informatie. Contact: 

wendeline@lemz.net.
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Zowel de Lochemconferenties 2007 als 

het VNG-congres stonden dit jaar in 

het teken van Bestuurskracht. Onlangs 

verscheen het boek Bestuurskracht 

van gemeenten; meten, vergelijken en 

beoordelen van prof. dr. A.F.A.Korsten, 

drs. ing. K. Abma en drs. J.M.L.R. 

Schutgens. In het boek verkennen de 

auteurs de opzet, kwaliteit en beteke-

nis van bestuurskrachtmeting in tal 

van gemeenten in ons land. Daarnaast 

worden de verschillende methoden 

met elkaar vergeleken. Hoe verhouden 

deze verschillende beoordelingen zich 

tot elkaar? Maken ze waar wat ze belo-

ven? Ook passeren de beginselen van 

behoorlijke bestuurskrachtmeting de 

revue.

Bestuurskracht van gemeenten; 

meten, vergelijken en beoordelen. 

A.F.A. Korsten, K. Abma, J.M.L.R. 

Schutgens. (Uitgeverij EBURON, ISBN 

9789059721913, € 29,–, 270 blz.)

verschenen



Vakblad GRIP4...

GRIP4 bevat zeer gerichte informatie rondom het multidisciplinair optreden 

bij incidentmanagement en crisisbestrijding. Iedere hulpverleningsinstantie 

is het aan toekomstige slachtoffers verplicht om goed en georganiseerd 

informatie te vergaren. GRIP4 is hierin een ideaal handvat.

Wat biedt GRIP4 u:

• Actuele beleidsinformatie; u bent altijd als eerste op de hoogte van het 

laatste nieuws.

• Noodzakelijke en betrouwbare achtergrondinformatie; vakkundige 

toelichtingen op belangrijke thema’s door een deskundige redactie.

• Interessante ‘how to’ informatie waar iedere hulpverleningsinstantie en 

andere belanghebbende organisaties direct mee aan de slag kunnen.

• Relevante signalering; de belangrijkste thema’s rond gecoördineerd 

optreden worden gegarandeerd behandeld.

Kortom, GRIP4 is een must voor iedereen die te maken heeft met 

incidentmanagement, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

GRIP4 verschijnt 11 maal per jaar.

Artikelcode: TSGRIP4

Prijs abonnement: € 47,–

Prijs is excl. btw

Dit vakblad is van de uitgever 
van Brand & Brandweer

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

...volgt het multidisciplinair incidentmanagement op de voet


