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Het project valt samen met de ontwikkeling van een visie op de openbare 

ordeportefeuille van de burgemeester en de grenzen met het strafrecht. 

Al in het vorig jaar gesloten bestuursakkoord waren VNG en Rijk overeen-

gekomen dat er een dergelijke visie zou moeten komen. De minister heeft 

nu laten weten dat de visie er rond de zomer zal moeten zijn en heeft het 

Nederlands Genootschap van Burgemeesters uitgenodigd in de totstand-

koming ervan te participeren. Nu deze visie op korte termijn beschikbaar 

komt, heeft het NGB verzocht om lopende wetgevingstrajecten te relateren 

aan de visie die straks uitgangspunt moet zijn voor de inrichting van de 

openbare ordeportefeuille van de burgemeester en de grenzen met het 

strafrecht. Voor een ‘krachtige burgemeester’ is het beter om zaken in één 

keer goed te regelen, dan op ad hoc basis tot allerlei wetgeving te komen. 

Het NGB ondersteunt het uitgangspunt dat een burgemeester krachtig 

moet kunnen optreden als de openbare orde en veiligheid in het geding is. 

Er is echter weinig behoefte aan intensieve uitbreiding van de bestuurlijke 

bevoegdheden op het terrein van openbare ordehandhaving. De bestaande 

bevoegdheden of de combinatie van bevoegdheden wordt voldoende 

bevonden. Bovendien is het niet voldoende om krachtig optreden ‘één op 

één’ te koppelen aan meer bevoegdheden voor de burgemeester. Het gaat 

immers om de mogelijkheid deze bevoegdheden toe te kunnen passen: de 

burgemeester moet in staat worden gesteld zijn regierol uit te voeren. Het 

Genootschap is van mening dat er voor de genoemde visie ook buiten de 

directe openbare ordeportefeuille gekeken moet worden. Op dit moment 

ontbreekt nog een analyse van de positie van de burgemeester in relatie tot 

de gemeenteraad en andere bestuursorganen; veranderingen in de OOV-

bevoegdheden veranderen ook de relaties in het lokaal bestuur. Deze ana-

lyse is noodzakelijk voor de beantwoording van de vraag of een burgemees-

ter eventuele nieuwe bevoegdheden nodig heeft en zo ja, in welke vorm.

Meer informatie: www.burgemeesters.nl/oov

Minister Ter Horst en staatssecretaris Bijleveld hebben 

besloten tot een project ‘Sterke burgemeester’. De 

bewindslieden constateren dat op lokaal niveau een actor 

nodig is die (dwingend) samenhang aanbrengt in de brede 

veiligheidsketens van zorg tot radicalisering en van onder-

wijs tot georganiseerde misdaad. Die actor is of zou de bur-

gemeester kunnen zijn. De vraag is dan welke rollen, ver-

antwoordelijkheden en bevoegdheden een burgemeester 

nodig heeft om deze positie te kunnen waarmaken.

Sterke burgemeester?
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Veiligheid kent geen tijd

Veiligheid. Je kunt er eigenlijk nooit genoeg van hebben. Eén van de basale 

behoeften van de mensheid. In onze gemeentelijke wereld heeft het veiligheids-

beleid zich organisatorisch ontwikkeld in de vorm van de Veiligheidsregio. Een 

samenwerkingsverband van politie, brandweer, geneeskundige hulp bij ongeval-

len en rampen en gemeenten. Tegelijkertijd ook een gemeenschappelijke regeling 

(GR) van deelnemende gemeenten. Sommige mensen in en om de Veiligheidsregio 

doen soms wel alsof het een GR is van burgemeesters, maar het is toch echt een 

GR van gemeenten. De veiligheidregio’s staan aan de vooravond van een verdere 

ontwikkelingsstap: er ligt een nieuw wetsvoorstel bij het parlement, de brand-

weer moet worden geregionaliseerd, kwaliteitseisen aan de brandweer worden 

opgeschroefd en de minister van BZK sluit convenanten af met regio’s om deze 

ontwikkelingen te stimuleren en te bespoedigen. Met deze kwaliteitseisen en de 

convenanten krijgt de minister toch voor elkaar wat bij de kabinetsformatie niet is 

gelukt: een nagenoeg verplichte regionalisering van de brandweer.

Zelf ben ik verklaard voorstander van de regionalisering van de brandweer. Wat 

mij betreft gaat alles één op één (mensen, materieel, onroerend goed, geld) over 

naar de regio met vervolgens een eenduidige bekostiging door het Rijk. Hiermee 

kan de huidige (en toekomstige) hybride financiering, die altijd moeilijk ligt bij 

veel gemeenteraden, verdwijnen.

Hoewel het einddoel overwegend goed is, heb ik wel vragen bij het proces om bij 

het einddoel te komen. Ik heb de indruk dat we ons daarbij ook laten opjagen. 

Dat moeten we niet doen, want daar is het onderwerp te belangrijk voor. Niet alle 

regio’s laten zich opjagen. In een aantal regio’s is een convenant gesloten, met 

een aantal regio’s is BZK nog in gesprek en in een aantal regio’s komt er wellicht 

(voorlopig) helemaal geen convenant. Het is zaak om de te nemen besluiten in de 

juiste volgorde te nemen. Idealiter is het het beste dat eerst de wetgever het wet-

telijk kader vaststelt: de Wet op de veiligheidsregio’s. Dan weten we waar we aan 

toe zijn. Maar in Nederland doen we dingen soms andersom. Er zijn regio’s die een 

convenant hebben gesloten met de minister van BZK, teneinde enig procesgeld te 

toucheren voor de doorontwikkeling van de brandweer/veiligheidsregio, waarin 

men zich vastlegt op allerlei prestaties, data, eisen en uitgangspunten. En dat 

terwijl de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel nog moet beginnen, de 

consequenties van de nieuwe kwaliteitseisen voor de brandweer nog nauwelijks 

bekend zijn, de organisatorische vormgeving van de geregionaliseerde brandweer 

nog onduidelijk is en de ontvlechtingskosten van de lokale brandweer uit het 

gemeentelijk apparaat nog niet helder zijn. Ook over het borgen van de couleur 

locale van de brandweerkorpsen in de nieuwe regionale organisatie, moeten nog 

goede afspraken worden gemaakt.

Veiligheid is een groot goed. De organisatie van de veiligheidsregio is nog steeds 

complex. De veiligheidsregio is een GR en blijft een GR. Gemeenschappelijke 

regelingen mogen zich vaak niet verheugen op een grote liefdesband met de 

gemeenteraad. De gemeenteraad neemt de finale besluiten in dit proces. Het is 

zaak om tijd en aandacht te besteden aan een juiste wijze van besluitvorming, met 

daarin een prominente positie voor de gemeenteraad en oog voor de positie van 

de brandweervrijwilligers. In kwesties van veiligheid is het zaak het hoofd koel te 

houden. En je niet op laten jagen.

Gert de Kok,

burgemeester van Drimmelen

lid redactiecommissie Burgemeestersblad

commentaar
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Burgemeesters vervullen heel veel rollen en ik 

kan niet aan de indruk ontkomen dat dat aantal 

alleen maar toeneemt. Soms vervullen we voor mij 

onvermoede rollen.

Aan de vooravond van het VNG congres, ook wel 

de grootste reünie van gemeentelijk Nederland 

genoemd, las ik in het onvolprezen VNG magazine 

eerst dat een burgemeester een generaal zonder 

leger zou zijn, terwijl een paar pagina’s verder de 

burgemeester als koopman én dominee wordt 

aangeduid.

De ene typering slaat op de opvattingen van prof. 

Ira Helsloot die oproept tot desymbolisering en 

ontnuchtering van de rol van de burgemeester bij 

de rampenbestrijding, de andere op de rol van de 

burgemeester bij het leiden van handelsmissies 

naar verre landen, waarbij China een geliefd reis-

doel is.

Over die rollen valt veel te zeggen, maar in het 

bestek van deze column gaat dat te ver. Ik volsta 

met de constatering dat juist bij crises het plaat-

selijk gezag aanwezig moet zijn en dat uitsluitend 

vertrouwen op de deskundigen wel eens tot heel 

vervelende gevolgen kan leiden. Soms zijn zaken 

te belangrijk om ze uitsluitend aan deskundigen 

over te laten, zo heeft een oude en ook nog wijze 

collega mij eens gezegd. Ik ben geneigd hem 

gelijk te geven. Bij handelsmissies zijn wij koop-

man noch dominee. De burgemeester vertegen-

woordigt de lokale gemeenschap, niet meer en 

niet minder.

Nog meer nieuws: 83% van de burgemeesters 

scoort onvoldoende op de inhoud van het burger-

jaarverslag, zo weet een persbericht te melden. 

Ze zouden over de wettelijk verplichte onderdelen 

‘kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en 

procedures op het gebied van burgerparticipatie’ 

veelal niet rapporteren. En natuurlijk staat een 

bureau klaar om ons te helpen daarover wel te 

rapporteren. Het valt mij op dat er bij voortduring 

pogingen zijn het burgerjaarverslag te uniforme-

ren. Dat moeten wij ons niet laten aanleunen. 

Uiteraard dient het verslag de wettelijk gewenste 

onderwerpen te bevatten, maar laten we vooral de 

mogelijkheid benutten het burgerjaarverslag van 

een eigen lokale inkleuring te voorzien. Er is al 

eenheidsworst genoeg in gemeentelijk Nederland.

Los van de rollen die anderen ons de laatste 

tijd toedichten, wil ik een rol vermelden die alle 

burgemeesters de afgelopen maanden zeer 

gewetensvol hebben vervuld. Ik doel hier op het 

afgeven van de burgemeestersverklaringen in het 

kader van het generaal pardon. Het generaal par-

don is op landelijk niveau heel lang een omstre-

den zaak geweest; er waren felle voor- en tegen-

standers. Ook lokaal was het de vraag of er een 

generaal pardon zou moeten komen en zo ja, wat 

de reikwijdte van een dergelijk pardon zou moeten 

zijn. Opmerkelijk is het feit dat toen eenmaal de 

kogel door de kerk was de burgemeesters de taak 

die op hun schouders werd gelegd zonder morren 

hebben vervuld, los van hun eigen opvattingen 

over het generaal pardon als zodanig. Wij hebben 

als burgemeesters weer eens bewezen dat we 

snel, discreet en betrouwbaar kunnen handelen 

als het gaat om mensen in de gemeente. Over het 

vervullen van die rol hoeven buitenstaanders ons 

niets te leren. Dat is gewoon onze core business 

om het eens op zijn Engels te zeggen. Maar overi-

gens wel iets om heel trots en zuinig op te zijn.

Ronald Bandell,

voorzitter NGB

Wat we al dan niet zijn
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In het Belgisch strafrecht kunnen publiekrechtelijke rechtsper-

sonen met een rechtstreeks democratisch verkozen orgaan 

niet strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. De politieke 

verantwoordelijkheid van die rechtspersonen sluit de strafrechte-

lijke aansprakelijkheid uit. Vanholsbeeck licht toe dat de gedachte 

daarachter is dat bijvoorbeeld een gemeente het algemene belang 

dient en uit dien hoofde nooit een strafbaar feit kán plegen. Het 

wetsvoorstel-Wolfsen breekt met deze gedachte, die in Nederland 

is vastgelegd in het Volkel-arrest. In ons land verliezen de publiek-

rechtelijke rechtspersonen volgens dit wetsvoorstel waarschijnlijk 

wél hun strafrechtelijke immuniteit.

Aansprakelijkheid burgemeester

Ten aanzien van de positie van burgemeesters lijkt het Nederland-

se wetsvoorstel wél op de huidige situatie in België. ‘De wetgever 

wilde voorkomen dat de overheid de schietschijf zou worden voor 

de burger’, zo stelt Gabriels. ‘Maar nu de publiekrechtelijke rechts-

persoon niet strafrechtelijk te vervolgen is, merken wij dat burgers 

zich richten op de individuele persoon van (in eerste instantie) 

de burgemeester. De meest in het oog springende situatie is de 

recente casus van mijn collega-burgemeester in Damme. Er was 

een ongeval gebeurd op een slecht verlicht kruispunt, nadat ter 

plekke geen voorrang was verleend. Iemand was daarbij dodelijk 

verongelukt. De burgemeester is aangeklaagd, omdat hij immers 

degene is die veiligheid in zijn portefeuille heeft. In beroep werd 

de burgemeester tot drie maanden voorwaardelijk veroordeeld; 

globaal werd zijn verantwoordelijkheid groter geacht dan van 

degene die het verkeersmisdrijf had gepleegd. Die casus heeft hier 

in België tot de nodige beroering geleid.’ 

Volgens Vanholsbeeck oordeelde de rechter in deze zaak dat 

de burgemeester weliswaar niet persoonlijk kennis had van de 

gevaarssituatie, maar dat hij, gelet op zijn mandaat en verant-

woordelijkheid voor de veiligheid van de wegen op zijn territorium, 

aan de bevoegde ambtenaren opdracht had moeten geven om 

onveilige verkeerssituaties op het grondgebied van zijn gemeente 

op te sporen en vervolgens de nodige uitvoeringsmaatregelen te 

laten nemen. ‘De burgemeester kon niet aantonen dat hij enige 

inspanning had geleverd om de gevaarssituatie in kaart te brengen 

en de gesignaleerde problemen te verhelpen. Dit verzuim werd 

beoordeeld als een fout die hem persoonlijk, in de uitoefening van 

zijn ambt, werd aangerekend. Daarmee is de verantwoordelijkheid 

dus zonder voorbehoud bij de burgemeester neergelegd.’ In cas-

satie is echter een lichtpuntje in de zaak gekomen. ‘Eind vorig jaar 

heeft de cassatierechter de uitspraak van de beroepsrechter deels 

verbroken, waardoor de zaak nu moet worden overgedaan voor 

een andere beroepsrechter. Het Hof van Cassatie stelde dat het 

vonnis onjuist is gemotiveerd, omdat de bewijslast onterecht bij de 

burgemeester werd gelegd. Het is nu aan het slachtoffer om aan 

te tonen dat de burgemeester onvoldoende inspanningen heeft 

geleverd om de onveilige situatie op te sporen en op te heffen. De 

kern van de zaak, dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de 

veiligheid op zijn grondgebied, staat nog steeds overeind. Maar de 

bewijslast is nu in elk geval omgedraaid, zoals het hoort.’

Gemeentelijk zwembad

Dat ‘Damme’ geen uitzondering is, laat een reeks van andere voor-

beelden zien. Diverse malen zijn burgemeesters en schepenen 

(wethouders) veroordeeld voor onveilige situaties. ‘Enkele leden 

‘Burgemeester moet op elke  vierkante centimeter de 
                  veiligheid kunnen  waarborgen’

interview  

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van ambtenaren en burgemeesters is volop in beweging. Op dit 

moment ligt een wetsvoorstel in de Tweede Kamer, dat beoogt de huidige immuniteit voor overheden, amb-

tenaren en ambtsdragers op te heffen. In België is al langer sprake van de mogelijkheid om burgemeesters 

strafrechtelijk te vervolgen. Burgemeestersblad sprak met Jef Gabriels, burgemeester van Genk en voorzit-

ter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), en met David Vanholsbeeck, stafmede-

werker VVSG. 

In België is de burgemeester al lang strafrechtelijk vervolgbaar
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‘Burgemeester moet op elke  vierkante centimeter de 
                  veiligheid kunnen  waarborgen’

van een college van burgemeester en schepenen werden aange-

klaagd nadat in een discotheek een fatale brand had gewoed. 

Een schepen werd uiteindelijk schuldig bevonden aan het feit 

dat ter plaatse niet genoeg brandpreventieve maatregelen waren 

doorgevoerd. Of omwonenden van een Cultureel Centrum, die hun 

beklag deden over geluidshinder van het etablissement. Op basis 

van geluidsmetingen werd een strafrechtelijke vordering ingesteld, 

op basis waarvan de burgemeester samen met de voorzitter van 

het Cultureel Centrum werd veroordeeld tot een voorwaardelijke 

gevangenisstraf van vier maanden en een geldboete. Een heel 

ander voorbeeld deed zich voor bij een gemeentelijk zwembad, 

waar 63 badgasten door een defecte pomp last kregen van chloor-

gas. Omdat het college om budgettaire redenen de aanbevelingen 

van het ontwerpbureau niet had gevolgd, werd elk lid van het 

schepencollege persoonlijk aangesproken voor het toebrengen 

van slagen en verwondingen’, zo licht Gabriels toe. ‘Een ander 

voorbeeld: een fietser wil een grote plas water ontwijken op de 

weg, slipt op het wegdek en komt onder een tractor terecht. De 

burgemeester en de schepen van openbare werken worden aan-

sprakelijk gesteld omdat zij de waterplas niet hadden voorzien van 

de nodige signalisatie’, aldus Vanholsbeeck. 

Gabriels stelt vast dat de huidige situatie nooit de bedoeling kan 

zijn geweest van de wetgever. ‘Het wordt wel heel erg als je ver-

oordeeld zou kunnen worden omdat toevallig een half uur voor het 

ongeval een lamp is stukgegaan op een verlaten kruispunt. Als je 

daarvoor de gevangenis in moet gaan, sla je naar mijn idee de bal 

mis. De familieleden van het overleden slachtoffer zouden de bur-

gerlijke weg kunnen bewandelen en een civielrechtelijke procedu-

re tegen de lokale overheid kunnen aanspannen. Civielrechtelijk is 

het immers een reële zaak dat een burger die schade heeft opgelo-

pen door een fout van de gemeente, deze op de gemeente kan ver-

halen. Dan staat de familie tegenover de gemeente als organisatie. 

Dat is in mijn optiek een reële situatie. De wetgever kan volgens 

onze vereniging nooit de bedoeling hebben gehad de rechten van 

de burger te beperken. Maar er zou ook een minimale bescher-

ming moeten zijn voor de persoon die toevallig burgemeester is. 

Op dit moment is juist die nuance zoek. Men is verantwoordelijk 

voor het ganse grondgebied van de gemeente. Als burgemeester 

moet je op elke vierkante centimeter de veiligheid kunnen waar-

borgen. In de praktijk is dat ondoenbaar.’

Risico-inventarisatie

De burgemeester van Genk is van mening dat de slinger te ver 

is doorgeslagen. ‘Het ambt van burgemeester heeft een bui-

tenproportionele verantwoordelijkheid gekregen. Op basis van 

Napoleontische wetten is de burgemeester verantwoordelijk 

‘Burgemeesters worden meer en 

meer strafrechtelijk 

veroordeeld, zonder dat zij 

opzettelijk of door bedrog een 

misdrijf hebben gepleegd’

Jef Gabriels, burgemeester van Genk en voorzitter van 

de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.



burgemeestersblad    48  20086

interview  

geworden voor de openbare veiligheid, de orde en de netheid 

van een gemeente. Sinds in 1999 de strafwet is aangepast, kan 

hij verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid op het 

gehele grondgebied van zijn gemeente. Dat gaat te ver. Ik pleit 

niet voor immuniteit van de lokale mandatarissen. Als kan worden 

bewezen dat een burgemeester opzettelijk een fout heeft begaan 

of nalatig is geweest, dan moet hij kunnen worden vervolgd. Maar 

het is volgens de VVSG onterecht de burgemeester voor álles 

strafrechtelijk verantwoordelijk te houden. Waar wij in de praktijk 

op worden aangesproken gaat beduidend verder dan het normale 

preventieve gedrag dat men van een burgemeester mag verwach-

ten.’ Hoe ver de verantwoordelijkheid strekt, wordt duidelijk als 

Gabriels de gewestelijke wegen ter sprake brengt. ‘Deze wegen 

zijn, vergelijkbaar met de provinciale wegen in Nederland, niet in 

beheer bij de gemeente. Maar zoals gezegd ben ik strafrechtelijk 

gezien eindverantwoordelijke voor álles wat op mijn grondgebied 

gebeurt. Daardoor zijn burgemeesters ook verantwoordelijk voor 

de algemene veiligheid van de gewestwegen. Van tijd tot tijd zie je 

dat burgemeesters worden aangeklaagd voor ongevallen die zich 

daar hebben voorgedaan. Zo wordt het bestuur van de gemeente 

Diepenbeek vervolgd omdat het fluisterasfalt op een gewestelijke 

weg bij ijzel tot ongevallen leidde.’

De reeks van strafrechtelijke zaken heeft er volgens Gabriels in de 

praktijk toe geleid dat gemeenten anders te werk zijn gegaan. ‘Als 

Vlaamse gemeenten zijn wij minder naïef geworden. Ik merk dat 

de laatste jaren meer op papier wordt vastgelegd.’ Toch heeft het 

op papier vastleggen van afspraken niet enkel voordelen. ‘In de 

praktijk is sprake van een paradoxale situatie. Stel dat ik het hele 

Genkse wegennet zou onderzoeken op gevaarlijke situaties. Als er 

dan een rapportage volgt, zullen slachtoffers zeggen “u wist ervan 

maar heeft er niets aan gedaan”. Als ik de rapportage niet laat 

opstellen, wordt mij verweten dat ik niet het nodige heb gedaan 

om op de hoogte te raken van de risico’s.’ 

Wetswijziging

Vanholsbeeck haalt een artikel aan van rechtswetenschapper Tom 

De Gendt,1 die stelt dat de problematiek op gemeentelijk niveau 

extra gecompliceerd wordt, doordat het individuele karakter van 

de straffen botst met het collectief karakter van de besluitvor-

ming binnen colleges. Om diverse redenen bepleit de VVSG dan 

ook dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid van individuele 

overheidsmandatarissen zou moeten worden ingeperkt. Gabriels: 

‘Nogmaals: we pleiten niet voor een volledige strafrechtelijke 

immuniteit voor lokale mandatarissen. Maar we stellen vast dat 

burgemeesters meer en meer strafrechtelijk veroordeeld worden, 

zonder dat zij opzettelijk of door bedrog een misdrijf hebben 

gepleegd. Die tendens wil de VVSG keren.’ 

Gabriels realiseert zich dat het herinvoeren van een (beperkte) 

immuniteit niet evident is. ‘Het is een ingewikkeld speelveld, waar-

in administratief recht, strafrecht en burgerlijk recht elkaar kruisen. 

Als je de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de overheid 

precies wilt vastleggen, vergt dat jaren van werk. Er zijn thans veel 

besprekingen om een oplossing te vinden voor dat probleem. Het 

is een lange mars, voordat we bij een definitieve oplossing zijn. 

Het is zoeken naar een grens, tussen de straffeloosheid van de 

overheid enerzijds en een realistische kijk op de verantwoorde-

lijkheid die een burgemeester kan dragen anderzijds. Dat is een 

smalle, maar niet onbegaanbare weg. Het wordt tijd om die weg te 

betreden.’ <

Wouter Jong/NGB

1 T. De Gendt, ‘Een rechtspraakanalyse van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 

burgemeesters en schepenen’ in CDPK, 2007/2. 

‘Als je de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van de 

overheid precies wilt vastleggen, 

vergt dat jaren van werk’
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NGB neemt aanbevelingen ‘De vallende burgemeester’ ter harte

Twee ontwikkelingen, die mijns inziens in deze fase van 

het denken over het functioneren van burgemeesters 

een rol spelen, wil ik met u delen. Kwaliteit is daarbij het 

sleutelwoord.

Aan het burgemeestersambt en met name de positie 

van de burgemeester in de brede veiligheidsporte-

feuille dient een heldere visie ten grondslag te liggen. 

Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen maken 

dat de inhoud van het burgemeesterschap weer centraal 

staat na een periode waarin de aanstellingswijze van de 

burgemeester alle aandacht vroeg. Het initiatief van het 

Genootschap om binnen de beroepsgroep de discussie 

over de inhoud van het burgemeestersambt te voeren, 

komt dan ook op het juiste moment. Daarbij sluit ook de 

door het NGB uitgesproken bereidheid aan om over een 

visieontwikkeling ten aanzien van de OOV portefeuille 

van de burgemeester mee te willen denken. Het NGB zal 

hier actief aan meedoen. 

In samenwerking met burgemeesters en andere rele-

vante partijen in het veiligheidsveld willen we tot een 

samenhangende en duurzame visie komen. Daarbij 

willen wij de vraag meenemen hoe er op lokaal niveau, 

door het lokale bestuur, meer regie kan worden gevoerd 

op maatschappelijke veiligheidsvraagstukken, en wat 

daarin de rol van de burgemeester kan zijn. Welke (pri-

maire) rol en functie zien we in de toekomst voor de 

burgemeester en hoe verhouden de verschillende rollen 

zich tot elkaar. Minister en staatssecretaris van BZK heb-

ben aangegeven dit traject als een belangrijke testcase 

voor de inhoudelijke samenwerking tussen Veiligheid en 

Bestuur te zien. 

Hoe gaan we dit aanpakken? Naast de oriënterende 

individuele gesprekken die momenteel met een aantal 

burgemeesters worden gevoerd, willen we nog voor de 

zomer expertmeetings organiseren waarbij ook het NGB 

en burgemeesters worden betrokken. We hebben hoge 

verwachtingen van dit traject en gaan dan ook uit van 

een vruchtbare samenwerking met u. Mocht u niet direct 

benaderd worden maar wel suggesties of opmerkingen 

hebben, dan hoor ik die graag. 

Vóór het zomerreces ontvangt u de ‘handreiking functi-

oneringsgesprek burgemeester’. Deze handreiking, het 

product van een werkgroep waarin het NGB, de kabi-

netschefs van de commissarissen van de Koningin en 

BZK samen optrokken, bevat een aantal suggesties, tips 

en aanwijzingen voor het voorbereiden en uitvoeren van 

periodieke gesprekken tussen burgemeester en raad. 

Ook anderen denken erover na. We juichen dat toe 

omdat het de zin van functioneringsgesprekken – of hoe 

je ze ook noemt – nadrukkelijk agendeert.  

De handreiking is in zekere zin het vervolg op de hand-

reiking voor het benoemingsproces. Het thema is nu het 

functioneren van de burgemeester na zijn aantreden. 

Doel van het functioneringsgesprek is het verbeteren 

van de samenwerking tussen raad en burgemeester. 

Een samenwerking die ook onderhoud vraagt. Als bur-

gemeester heeft u vanuit een oogpunt van zorgvuldig 

personeelsbeleid recht op dit gesprek. Het functione-

ringsgesprek levert de burgemeester belangrijke feed-

back over zijn functioneren. De raad kan het gesprek 

gebruiken om zijn wensen voor de toekomst kenbaar te 

maken en afspraken te evalueren. In het gesprek komen 

beide partijen aan de orde, dus gaat het ook over het 

functioneren van de raad in relatie tot de burgemeester.  

Deze brochure is nadrukkelijk een handreiking, niet een 

wettelijk kader, om een cultuur van reflectie te introdu-

ceren. Hoewel de praktijk van het houden van fg’s de 

laatste jaren sterk is uitgebreid, is er geen sprake van 

uniformiteit en dat is ook niet nodig. Belangrijk is dát het 

regelmatig gebeurt in een vorm die past bij de betref-

fende gemeente en dat die praktijk van reflectie een 

vaste plaats krijgt in de kwaliteitszorg van de gemeente. 

Gebleken is dat veel burgemeesters, gemeenteraden en 

griffiers behoefte hebben aan praktische adviezen over 

vorm, inhoud, voorbereiding en verslaglegging. Met deze 

handreiking hopen wij daarop een antwoord te kunnen 

geven. Ik ben benieuwd naar uw reacties. <  

U kunt reageren op de column van Andrée 

van Es door een bericht te sturen aan postbus 

dirgenbestuur@minbzk.nl

Andrée van Es

Het gaat om kwaliteit

DGBK      

Andrée van Es, Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties van 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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thema  crisis

‘TMO kun je zien als een aanjaagteam’, 

begint Van Vliet. ‘We realiseren ons dat 

water slechts een van de vele dreigingen 

is. Maar tegelijkertijd is het wel een risico dat enor-

me gevolgen kan hebben wanneer het zich voltrekt. 

Voor het kabinet is het vooral die impact geweest die 

tot de oprichting van TMO heeft geleid. Met de beel-

den van Katrina in het achterhoofd zijn wij vorig jaar 

begonnen om Nederland bewust te maken van onze 

unieke positie. Binnen het openbaar bestuur staat 

het overstromingsrisico nog niet hoog op de agenda. 

Dat komt doordat we niet beseffen dat we eigenlijk 

de Delta van Europa vormen. De Rijn en Maas vor-

men de grootste rivieren van het continent en komen 

hier bijeen. Alleen door ons goed voor te bereiden, 

kunnen we de gevolgen binnen de perken houden. 

Om Nederland daarvan te doordringen is kort gezegd 

de uitdaging waar TMO voor staat.’ 

In haar pleidooi om bewustwording te creëren voor 

het risico, haalt Van Vliet haar collega Joke van 

Doorne uit Capelle aan den IJssel aan. ‘Joke is voor 

ons een lichtend voorbeeld op het gebied van risi-

cocommunicatie. Zij heeft richting haar burgers en 

gemeenteraad de moedige stap gezet om hen te 

informeren over de gevolgen van een overstroming. 

Burgers hebben een bewonersbrief gekregen waarin 

niet alleen het risico, maar ook het handelingsper-

spectief is beschreven. Ondanks de nodige scepsis 

vooraf is dat bij de bevolking goed ontvangen. Het 

leverde onder de bevolking geen angst op. Ook de 

vrees dat iedereen zijn huis direct te koop zou zet-

ten, is ongegrond gebleken. Als het in Capelle aan 

den IJssel ooit misgaat, weet men nu wat men moet 

doen en wat men van de overheid kan verwachten.’ 

Ergst denkbare overstromingen

Om het risico tastbaar te maken, werkt TMO 

met de zogenaamde EDO’s, de Ergst Denkbare 

Overstromingen. ‘De EDO’s gaan uit van een com-

binatie van factoren, die door wetenschappers is 

Voorbereiden op een stevig  maar realistisch scenario
Taskforce Management Overstromingen, door het kabinet in het leven geroepen na de overstromingen in 

New Orleans, richt zich op de gevolgen van mogelijke overstromingen in Nederland. Albertine van Vliet, 

burgemeester in Amersfoort, maakt deel uit van de Taskforce TMO. Een gesprek over een klein risico met 

catastrofale gevolgen.

Albertine van Vliet, lid van de Taskforce Management Overstromingen

Zuunig op erfgoed

In heel Nederland zijn musea, archieven, kerken, bibliotheken en molens gezamen-

lijk actief op het gebied van calamiteitenbestrijding. De samenwerking verloopt via 

de Netwerkaanpak Veiligheidszorg, een landelijk initiatief dat sinds 2002 bestaat 

(ontstaan uit de zogenaamde Haagse Pilot). Op een congres van de Veiligheidsregio 

Zeeland presenteerde de Zeeuwse culturele sector onlangs haar voorbereidingen op 

catastrofale overstromingen. Eerdere ervaringen uit onder meer Dresden, waar grote 

overstromingen in 2002 diverse musea en collecties bedreigden, hebben de sector 

ook binnen de Nederlandse crisisbeheersing op de kaart gezet. 

In Zeeland bevat elk rampenplan een inventarisatielijst met een overzicht van roe-

rend en onroerend erfgoed. Het moet de basis vormen voor gedetailleerde plannen, 

waarin vooraf wordt nagedacht over vragen als: Welke erfgoedinstellingen liggen in 

de gevarenzone, waar bestaan hun collecties uit? Hebben musea en archieven eigen 

prioriteitenlijsten? Als de tijd beperkt is, welke objecten moeten dan absoluut gered 

worden? Wat heeft een archief nodig om zijn stukken te evacueren? In hoeverre 

kunnen we terugvallen op vrijwilligers als een evacuatie aanstaande is? Hoe kun-

nen beschadigingen worden voorkomen als de klimaatregeling uitvalt door een 

langdurige stroomstoring? Zijn er collega-instellingen die plek hebben in geval van 

nood, of volstaat het om alles goed in te pakken en een verdieping hoger onder te 

brengen? De beantwoording van dit soort vragen moet ertoe leiden dat zowel de 

erfgoedsector als de hulpdiensten een goed en gedetailleerd beeld krijgen van de 

huidige situatie. 

In november zal een Zeeuws museum meedoen aan de oefening Waterproef. De 

oefening levert vast en zeker waardevolle informatie op, waar ook de erfgoedinstel-

lingen buiten Zeeland van kunnen profiteren. Het is aan bestuur en hulpverlenings-

diensten om gezamenlijk in kaart te brengen waar de erfgoedbeheerders externe 

hulp nodig hebben, mocht het water onverhoopt te hoog dreigen te komen.
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getoetst op realiteit. Het scenario gaat uit van een 

hoge waterafvoer vanuit de rivieren, een noordwes-

terstorm vanuit de Noordzee en een overstroming 

van het IJsselmeer. Het water wordt daardoor opge-

stuwd, terwijl de rivieren door het water uit de Alpen 

op het hoogste niveau sinds mensenheugenis staan. 

We nemen met de experts in de veiligheidsregio’s 

door wat dán moet gebeuren. Bewust bereiden we 

ons voor op een stevig maar realistisch scenario. Als 

je leert vliegen moet je immers ook weten hoe je een 

noodlanding moet maken?’

‘Dat de EDO’s als uitgangspunt worden genomen, 

is in de waterwereld een revolutionaire gedachte’, 

aldus Van Vliet. ‘Tot voor kort stond in de waterko-

lom de gedachte centraal dat we het water altijd 

zouden kunnen keren. Ik herken het zelf ook uit mijn 

tijd als dijkgraaf van het waterschap Veluwe. Het 

hele veiligheidsdenken was toen sterk op preven-

tie gericht. Na het hoogwater in het rivierengebied 

in 1995 kwam het Deltaplan voor de rivieren. Ook 

daarin zag je dat de focus weer op het tegenhouden 

van het water lag. Nu durven we voor het eerst de 

volgende stap te zetten. 

Met de regio’s is TMO aan het kijken wat de gevolgen 

van een doorbraak van de kust of de rivieren zijn.’ 

Van Vliet noemt verschillende knelpunten die daarbij 

in het afgelopen jaar naar boven zijn gekomen. ‘Dat 

zijn operationele en bestuurlijke zaken. Operationeel 

krijg je te maken met verpleeghuizen die moeten 

worden ontruimd, boeren die met hun vee het 

gebied moeten verlaten en gevangenen die moeten 

worden overgeplaatst. Dan zal snel een gebrek aan 

vrachtwagens en andere middelen ontstaan. In de 

crisisbeheersing staat de laatste tijd de zelfredzaam-

heid van mensen erg centraal. Maar hoe je het ook 

wendt of keert, als overheid houd je de zorg over een 

grote groep niet-zelfredzamen. Daar moeten we nu 

onze voorbereidingen op richten. Volgens meteoro-

logen hebben we ongeveer vijf dagen de tijd om ons 

op het ergste voor te bereiden. In die tijd ontwikkelt 

zich het meest zwarte scenario van een lagedrukge-

bied dat van Newfoundland richting de Duitse Bocht 

verschuift. Met zo’n korte tijdspanne kunnen wij het 

ons niet permitteren om dan nog vanaf nul te moe-

ten beginnen.’

Schurende ketens

Ook op bestuurlijk vlak signaleert Van Vliet nog de 

nodige hobbels die overwonnen moeten worden. 

‘De schurende keten tussen dijkgraaf enerzijds en 

burgemeester anderzijds blijft een groot punt van 

aandacht. Bij bovenregionale crises, wat een over-

Voorbereiden op een stevig  maar realistisch scenario

‘Binnen het openbaar bestuur staat het 

overstromingsrisico nog niet hoog op de 

agenda’

Albertine van Vliet, burgemeester van Amersfoort en lid van de Taskforce 

Management Overstromingen.
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stroming per definitie is, spelen ook andere zaken 

mee. Wie heeft de leiding en de bevoegdheid om 

het bevoegd gezag uit te voeren? Daarin speelt mee 

dat de beslissing van de ene burgemeester effect 

heeft op de beslissing van de andere burgemeester. 

Ervaringen uit 1995 leren dat de evacuatiebereidheid 

stroomafwaarts toenam, nadat in andere gebieden 

al eerder tot evacuatie was overgegaan. Mijn eigen 

les uit 1995 is in elk geval dat je beter vooraf met 

de dijkgraaf aan de slag moet. Als het misgaat, is er 

geen tijd meer voor discussie. De dijkgraaf beroept 

zich dan op een bevoegdheid omdat het zíjn polder 

is, terwijl de burgemeester vindt dat hij erover gaat 

omdat het zíjn burgers zijn. Die discussie kun je 

beter al vooraf hebben gehad.’

Waterproef

Eind 2008 wil TMO laten zien dat Nederland zich niet 

meer onnodig laat verrassen door watersnood. ‘In de 

veiligheidsregio’s wordt op dit moment al extra geoe-

fend. Met de regio’s zijn we aan de slag om per regio 

een crisisbestrijdingsplan voor grote overstromingen 

te maken waarin helder staat wie betrokken is en 

bestuurders en operationele mensen structureel met 

elkaar samenwerken. De lokale impact van de ergst 

denkbare overstromingen is daarbij uitgangspunt. 

Het is daarbij meerdere malen voorgekomen dat 

burgemeesters elk zelfstandig een evacuatie afkon-

digen en ze de burgers naar elkaars gemeente lieten 

evacueren. Op de gemeentegrens liep het verkeer 

vervolgens helemaal vast.’

De reeks van verbeteringen mondt uit in de lande-

lijke oefenweek Waterproef, die van 3 tot 8 novem-

ber wordt gehouden. ‘In de oefenweek vinden op 

nationaal niveau en in veel regio’s grote oefeningen 

plaats om te kijken in hoeverre Nederland beter 

voorbereid is. Achtereenvolgens wordt gewerkt met 

een oefening rond een dreigende kustoverstroming, 

een dreigende rivieroverstroming en een overstro-

ming van het IJsselmeer. De laatste twee dagen van 

de oefenweek staan in het teken van de nafase en de 

risico- en crisiscommunicatie.’

Voorbereidingen

In de aanloop naar Waterproef spoort Van Vliet haar 

collega-burgemeesters op verschillende vlakken aan. 

‘Iedereen moet aan het werk. Van de burgemees-

ters, die moeten evacueren tot burgemeesters van 

hogergelegen gebieden die de noodopvang voor 

duizenden burgers moeten regelen. Check allereerst 

of de planvorming in de eigen regio op stoom ligt. 

Neem vervolgens de inhoud van de plannen tot je 

en oefen daarmee. Laat je informeren over de knel-

punten in de eigen regio, de vluchtroutes die zijn 

ontwikkeld en hulp aan niet-zelfredzame mensen. 

Het allerbelangrijkste blijft toch het kennen van de 

mensen waarmee je bij een overstroming te maken 

hebt. Bereid je voor, werk samen met je collega-bur-

gemeesters en dat in nauw contact met de dijkgraaf. 

Dan weet je wat je aan elkaar hebt. Als het dan tóch 

gebeurt, is tijd een schaars goed.’ <

Wouter Jong

thema  crisis

‘Het allerbelangrijkste blijft toch het 

kennen van de mensen waarmee je bij een 

overstroming te maken hebt’
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Incidenten en rampen brengen per definitie sociale 

dynamiek met zich mee. Er ontstaan sterke emo-

ties, zowel individueel als collectief. Verbijstering, 

ongeloof, opwinding, onzekerheid, woede, angst, rouw 

en geruchtenvorming zijn facetten van emoties die naar 

voren komen. ‘Sturen’ op die sociale dynamiek kan 

bijdragen aan het voorkomen en beperken van maat-

schappelijke ontwrichting en gezondheidsschade. Voor 

burgemeesters is een belangrijke taak weggelegd om die 

sociale dynamiek in het kader adequaat in te schatten en 

te kanaliseren. De volgende tien essentiële elementen 

kunnen daarbij behulpzaam zijn. 

1 Attentiewaarde

Een ramp of incident heeft per definitie een grote atten-

tiewaarde. Een aantal factoren lijkt daarbij bepalend. 

Allereerst lijkt het type ramp of incident van invloed. Zo 

lijken ‘man-made-disasters’ een grotere attentiewaarde 

te hebben dan bijvoorbeeld natuurgeweld. Vergelijk: de 

impact van een vliegramp op Tenerife of Faro versus een 

aardbeving in Turkije.

Ook de omstandigheid waaronder de gebeurtenis plaats 

heeft, speelt een rol: dicht bij huis of ver weg, volsla-

gen onverwachts of toch min of meer behorend bij het 

risico van het dagelijkse leven, etc. Ondanks de afstand 

voelde de tsunami als een ramp ‘dicht bij huis’; Thailand 

is immers een bekend vakantieland en er waren vele 

Europeanen bij betrokken. Ook het effect speelt mee: de 

omvang van de schade of het aantal  slachtoffers. Ten 

slotte lijkt ook het type slachtoffer van invloed. Rampen 

met kinderen hebben bijvoorbeeld een hogere attentie-

waarde.

2 Type betrokkenen

Aantal en type slachtoffers beïnvloedt de maatschap-

pelijke dynamiek. In het algemeen geldt: hoe dichter bij, 

hoe groter de ‘impact’ en hoe groter de sociale dyna-

miek. Het kan uitmaken of de getroffenen enkele volwas-

sen verkeersslachtoffers uit een ander deel van het land 

zijn dan wel kinderen van een basisschool in de buurt. 

Wanneer de getroffenen vanwege wie ze zijn nog eens 

extra te betreuren zijn (‘en ze hadden het al zo zwaar’ of 

‘ze waren nog zo jong’) vergroot dat de attentiewaarde. 

3 Emotionele reacties

Emotionele reacties hebben als kenmerk dat ze ‘besmet-

telijk’ zijn: emoties roepen nieuwe emoties op. Op 

primaire emotionele reacties als schrik, ongeloof, ver-

bijstering en angst volgen later vaak secundaire reacties 

als woede en verdriet. Mensen zoeken immers naar een 

verklaring, naar het waarom van het gebeurde en naar 

genoegdoening. Daarbij kan ook de schuldvraag een 

rol spelen. Handelen vanuit emotie is doorgaans ‘een 

slechte raadgever’; het leidt tot blikvernauwing en/of 

irrationeel handelen.

4 Behoeften

Onder stressvolle omstandigheden worden behoeftes 

van mensen manifest. Meestal gaat het om hele basale 

behoeftes, zoals behoefte aan veiligheid, behoefte aan 

informatie over wat er is gebeurd, behoefte om iets te 

kunnen betekenen en doen, behoefte aan controle en 

overzicht en tenslotte: behoefte aan vertrouwen in her-

stel. Frustratie van de behoefte zal de dynamiek eerder 

groter en intenser maken.

Op een van de Lochemconferenties spraken Ans Withaar en Herman Holtmaat van instituut De Essenburgh 

over de sociale dynamiek bij crises. In dit artikel staan ze stil bij tien aandachtspunten die burgemeesters 

in het achterhoofd kunnen houden, wanneer ze worden geconfronteerd met incidenten of rampen. 

De sociale dynamiek bij crises: 
tien aandachtspunten
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5 Verwachtingen

Mensen verwachten bij crises dat zij antwoord krijgen 

op de vraag ‘wat gaat er gebeuren?’ en ‘hoe nu verder?’ 

Verwachtingen kunnen heel concrete vormen aanne-

men, bijvoorbeeld dat de schuldigen worden gepakt en 

berecht, dat er een onderzoek komt, dat er een bevol-

kingsonderzoek wordt gedaan naar de effecten van 

de ramp, dat er een stille tocht wordt gehouden, etc. 

Verwachtingen vormen een uitlaatklep voor emoties.

6 De factor ‘tijd’

Emotionele reacties, behoeften en verwachtingen verlo-

pen via een min of meer in tijd herkenbaar patroon: ze 

veranderen van karakter en nemen idealiter af. Het kan 

zinvol zijn bij de afwikkeling van een crisis of ramp deze 

fasering – de factor ‘tijd’ – te onderkennen en er op in 

te spelen. Overigens ligt de factor ‘tijd’ en daarmee de 

attentiewaarde voor de verschillende typen betrokkenen 

vaak zeer divers. Wat voor de een na een week voorbij 

is, is dat voor de ander wellicht nog lang niet. Zo ervaren 

slachtoffers de aandacht en steun als zeer waardevol, 

om vervolgens te merken dat die steun wegvloeit zodra 

het incident uit de publieke belangstelling is verdwenen. 

Zij voelen zich dan alsnog in de steek gelaten.

7 Beeldvorming

Doorgaans komt de geruchtenstroom over de ramp of 

het incident snel op gang. Kenmerkend is dat er sprake 

zal zijn van een zichzelf versterkend effect, ‘meer van 

hetzelfde’ met een hoog ‘self fullfilling prophecy’-gehal-

te. Het is dus zaak om alert op de geruchtenstroom in 

te spelen, geruchten te ontkrachten en nieuws dat klopt 

te bevestigen, om de situatie beheersbaar te houden. 

Adequate (publieks)voorlichting en crisiscommunicatie 

zijn daarin belangrijke instrumenten. Mensen willen 

weten wat er is gebeurd, maar meer en vooral ook wat 

er wel niet hád kunnen gebeuren. Het lijkt dus belang-

rijk juist dáárop in te spelen. Beeldvorming is als een 

Januskop: het kijkt terug naar wat er is gebeurd of had 

kunnen gebeuren, maar het kijkt ook vooruit: wat gáát er 

gebeuren. Het appelleert aan verwachtingen.

8 De rol van ‘belangrijke derden’

De rol van ‘belangrijke derden’ – zoals de autoriteiten 

(meer in het algemeen: de overheid), de media, maar 

ook hulpdiensten (denk aan ‘heldenrollen’ die vervuld 

worden) of ‘externe deskundigen’ – kan van invloed zijn 

op aard en verloop van de maatschappelijke dynamiek. 

Het lijkt erop dat hun rol niet zo zeer betrekking heeft 

op de informatieverstrekking over de (gevolgen) van de 

ramp of het incident, maar vooral de wijze waarop men 

een positieve weg ‘uit de crisis’ weet te communiceren.

9 Politiek/bestuurlijke context

In de beeldvorming van de crisis of de ramp staat niet 

automatisch het incident centraal.

Soms komt de autoriteit of de (politiek/bestuurlijke) 

context centraal te staan. Het lijkt er dan op alsof in de 

sociale dynamiek ‘aanleiding’ en ‘achtergrond’ zijn ver-

wisseld. In de casus van de cellenbrand Schiphol-Oost 

was dat waarneembaar. De maatschappelijke veront-

waardiging had eerder betrekking op het overheidsbe-

leid dan op de ramp zelf. Of, anders gezegd: in de casuïs-

tiek van deze ramp werd ‘een stok gevonden om de hond 

te slaan’. Emoties hoeven niet (uitsluitend) te liggen bij 

de ramp, maar kunnen ook op de omstandigheden of 

achtergronden betrekking hebben. Communicatie zou 

zich tegen die achtergrond vooral ook moeten richten op 

het identificeren van de emoties en de situatie te duiden. 

10 De rol van de autoriteit: burge-
meester

Getroffenen en de getroffen gemeenschap hebben baat 

bij leiderschap. De rol van de burgmeester in crisissitu-

aties is door Rosenthal1 wel beschreven als die van: de 

beslisser, de burgervader, de strateeg en de collegiale 

bestuurder. Per fase in de crisis krijgen de rollen enige 

nadere accentuering. In onze opvatting zou de nadruk 

in de rolvervulling daarbij niet zo zeer op het technisch-

operationele moeten liggen, maar meer op het onder-

kennen en begeleiden van de sociaal-psychologische 

dynamiek. Dit aspect – het onderkennen en managen 

van de maatschappelijke dynamiek – ontbreekt nog 

(te) veel in de huidige ramp(en)bestrijding, maar vormt 

wel een elementaire voorwaarde voor het voorkómen 

en beperken van de negatieve gevolgen van een groot-

schalige ingrijpende gebeurtenis op het psychosociaal 

welbevinden en de gezondheid van getroffenen. Mensen 

hebben juist in crisisomstandigheden – terecht – hoge 

verwachtingen van hun leiders. <

Ans Withaar en Herman Holtmaat

1  Rosenthal, U. (2002). Burgemeesters in crisistijd. VNG-magazine, 45, 

20-34.

thema  crisis
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In NRC-Handelsblad van 18-4 jl. stond een 

mooi stukje van Jan Blokker over Willem de 

Vlugt. Niemand was zo lang burgemeester van 

Amsterdam als hij: van 1921-1941. Harm Kaal pro-

moveerde op hem aan de Vrije Universiteit. De Vlugt 

riep een herinnering bij me op. Misschien is die in 

de dissertatie ook te vinden. Een andere grotestads-

burgemeester, ook een Willem, Wim Thomassen van 

Rotterdam, vertelde me het verhaaltje waaruit die her-

innering ontstond.

Fijnaart en Heiningen (5400 inwoners), inmiddels 

opgegaan in de gemeente Moerdijk, had in 1965 maar 

liefst 40 ha industrieterrein aan diep vaarwater in de 

aanbieding. 86% van de manlijke beroepsbevolking in 

loondienst pendelde immers – vooral naar Rotterdam. 

Op klompen soms nog en per bus. Die 40 ha moest 

dus aan de man. Maar hoe?

Een goede raad vragen, leek me verstandig. Op naar 

Terneuzen dus, waar burgemeester Rijpstra bijzon-

der slagvaardig vooral nat terrein uitgaf en naar 

Rotterdam waar ik gewoond en gewerkt had en waar 

ik Thomassen van afstand had leren kennen als een 

hartelijke, actieve en goed sprekende burgemees-

ter. Zo ontmoetten we elkaar in het stadhuis aan de 

Coolsingel. Hij kon m’n vader zijn. Hij was 56, ik 32. 

‘Dag meneer Thomassen’, zei ik. ‘Laat dat meneer 

maar weg’ zei hij direct, ‘we zijn collega’s.’ En toen: ‘De 

Vlugt uit Amsterdam zei eens tegen een collega uit een 

gemeente nog kleiner dan Fijnaart:

‘Al ben je burgemeester

van ‘t allerkleinst gehucht

ik ben steeds collega

en nooit mijnheer De Vlugt.’

Zo zei ik dus geen meneer meer. Wat dan wel? De voor-

naamziekte was nog niet uitgebroken. Het zal wel ’col-

lega’ geweest zijn. De Vlugt en Thomassen hadden dus 

één goede eigenschap gemeen: collegialiteit.

Daaraan dacht ik, Blokker lezend, met genoegen terug. 

Fijnaarts ’Dintelmond’ was na vier jaar uitverkocht. Het 

is nu meer dan twee keer groter geworden.

Collegialiteit van grote kan minder grote burgemees-

ters goed op weg helpen. Daaraan denk ik dan weer, 

als ik onder het Calandkanaal door de Burgemeester 

Thomassentunnel rijd. <

Eppo van Veldhuizen

Collegialiteit

Willem de Vlugt was in 1921 de eerste niet-

liberale en niet-academisch geschoolde 

burgemeester van Amsterdam, de stad die 

hij bijna twintig jaar lang – de langste ambtstermijn uit 

de geschiedenis – zou besturen.  In zijn proefschrift Het 

hoofd van de stad, Amsterdam en zijn burgemeester 

tijdens het interbellum werpt Harm Kaal aan de hand 

van de figuur van de vooroorlogse burgemeester een 

nieuw licht op de relatie tussen bestuur en samenleving 

in Amsterdam tijdens het interbellum. De invloed van 

Haags ingrijpen in de bestuurlijke speelruimte van de 

burgemeester werd verkleind, maar de burgemeester 

kreeg tegelijkertijd ook kansen en gelegenheden aange-

boden om een nieuwe invulling aan zijn functie te geven 

en nadrukkelijker naar voren te treden op verschillende 

terreinen van het maatschappelijk leven dan tot dan toe 

gebruikelijk was. 

De Vlugt kreeg te maken met de opkomst van een 

nieuwe politieke cultuur en het wethouderssocialisme 

van Wibaut, De Miranda en Boekman. Als hoeder van de 

openbare orde en 

zedelijkheid trad 

hij op tegen de 

uitwassen van de 

‘moderne cultuur’ 

en werd hij gecon-

fronteerd met 

protesten tegen 

het gezag door 

zowel links- als 

rechts-extremis-

ten. Als promotor 

van zijn stad en 

hoeder van de 

Amsterdamse handelsbelangen wierp De Vlugt zich op 

als een belangrijke schakel tussen politiek en bedrijfsle-

ven. Te midden van de dynamiek van de grote stad wist 

De Vlugt zich te handhaven. 

ISBN 978-90-5260-282-0, 341 pagina’s, € 29,20 

(www.aksant.nl) 

Het hoofd van de stad 
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Dienden burgemeesters voorheen steevast 

minimaal één ambtstermijn uit, tegenwoordig 

is dat wel anders. De nieuwe generatie bur-

gemeesters verandert sneller van gemeente, soms 

al na een termijn van vier jaar. Burgemeester Sander 

Schelberg (42) zegt: ‘Voor mijn generatie burgemees-

ters is jobhoppen gewoon geworden.’ Enkele commis-

sarissen van de Koningin, zoals Jan Franssen van Zuid-

Holland, moedigen dit gedrag aan. Burgemeesters 

zouden er ‘fris’ van blijven (bron: NRC Handelsblad, 

mei 2007). Wat betekent dit jobhoppen voor de kwali-

teit van het burgemeestersambt? Is een burgemeester 

die meerdere jaren op dezelfde post blijft een geschik-

tere, betere burgemeester of geldt dat eerder voor 

een frisse jobhopper? Wat maakt een burgemeester 

duurzaam?

Voorwaarden voor een goede match

Een goede match begint met het opstellen van een 

correcte profielschets om de juiste persoon voor het 

burgemeestersambt in de betreffende gemeente te 

kunnen selecteren. Hoe een goede profielschets tot 

stand kan komen, kunt u lezen in de ‘Handreiking 

benoemingsproces burgemeester’ van BZK. 

Een tweede essentiële voorwaarde voor een goede en 

blijvende match is het vermijden van onnodig afbreuk-

risico. In de Handreiking van BZK worden zes basis-

condities genoemd die als competenties beschouwd 

worden waarover iedere burgemeester dient te be-

schikken. Drie van deze basiscondities verminderen 

aantoonbaar de afbreukrisico’s die een burgemeester 

loopt: onafhankelijkheid, integriteit en stressbesten-

digheid. 

De derde voorwaarde omvat het blijvend ontwikkelen 

van persoonlijke kwaliteiten van burgemeesters. Aan 

blijvende geschiktheid en een duurzame relatie moet 

hard worden gewerkt! Het is noodzaak om flexibel en 

alert in te spelen op allerlei veranderingen en ontwik-

kelingen. Dat stelt dus hoge – steeds hogere – eisen 

aan de competenties van de burgemeester. 

Een goede match zorgt voor een prettig werkklimaat 

en een betere bestuurskracht; daar worden de per-

soon in kwestie én de gemeente beter van! 

Vergroot jobhoppen uw 
duurzaamheid?
De vraag is welke invloed jobhoppen heeft op de duur-

zaamheid (kwaliteit en blijvende geschiktheid) van de 

burgemeester. Jobhoppen kan een aantal positieve 

uitwerkingen hebben op de kwaliteiten van een burge-

meester waar gemeenten weer hun voordeel mee kun-

nen doen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

• Het opbouwen van een uitgebreid netwerk bij ver-

Hoppen of plakken?
Duurzaamheid is ‘hot’ en heeft een aureool van kwaliteit en blijvende geschiktheid. Belangrijke eigen-

schappen die zorgen voor langdurig (her)gebruik en nut. Duurzaamheid is van toepassing op materiële en 

immateriële zaken, zoals bijvoorbeeld een relatie. In dit artikel verstaan wij onder een duurzame burge-

meester een burgemeester die in staat is om gedurende een aantal jaren een goede ‘match’ te maken met 

zijn gemeente en andersom. Hij1 is de juiste persoon op de juiste plaats voor een bepaalde overeengeko-

men periode. 

Wat betekent jobhoppen voor de ‘duurzaamheid’ van de burgemeester?

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft een uitgebreid program-

ma rond Loopbaanoriëntatie voor burgemeesters. Onderdeel daarvan is het 

Persoonlijk loopbaanprofiel, een individueel traject met een compacte persoon-

lijkheidstest, waarmee u zicht krijgt op de competenties waar u sterk en minder 

sterk in bent. Voor uw burgemeestersloopbaan kan dat van betekenis zijn. Het 

profiel verschaft u ook een beeld van de functielandschappen buiten het bur-

gemeestersambt, waar uw interesses en kansen liggen. Het profiel sluit aan op 

het NGB-opleidingenprogramma voor burgemeesters, waardoor u beter in staat 

bent om via de opleidingen uw competenties te ontwikkelen.

Informatie en inschrijving: info@burgemeesters.nl.



burgemeestersblad    48  2008 15

schillende gemeenten;

• het stimuleren van patroondoorbrekende ideeën 

door ‘fris denken’;

• het gebruik maken van ervaringen die in andere 

gemeenten zijn opgedaan;

• een groter aanpassingsvermogen;

• een stimulans voor de carrière.

Voor jobhoppende burgemeesters geldt echter ook 

een aantal valkuilen. Zij kunnen namelijk gezien wor-

den als minder loyaal en opportunistisch. Veelvuldige 

verandering van gemeenten maakt dat burgemeesters 

hun ambt vooral als een professie gaan zien. In het 

verlengde daarvan is de binding met de gemeente 

vaak minder. 

Het is van belang voor een (toekomstige) burgemees-

ter om duidelijk te zijn over verwachtingen en ambi-

ties. Is hij de gevraagde leider die de gemeente voor 

lange tijd op de kaart gaat zetten of is hij een bestuur-

der op zoek naar een glanzende carrière? De eerste 

voorwaarde die in de vorige alinea werd geschetst, het 

opstellen van een goede profielschets, is hierbij essen-

tieel. De gemeente komt dan niet voor verrassingen te 

staan. 

Loont trouw voor duurzaamheid?

Er zijn eveneens verschillende positieve effecten te 

benoemen die bijdragen aan de duurzaamheid (kwali-

teit en blijvende geschiktheid) van een burgemeester 

die langer bij een gemeente blijft:

• het beter leren kennen van zowel de gemeente als 

de geheime agenda’s;

• de continuïteit van de bestuurscultuur wordt 

gewaarborgd;

• het uitstralen van betrouwbaarheid en ervaring;

• men is bereid om diepgaand in de persoon en relatie 

te investeren.

Ook voor burgemeesters die langer op dezelfde plek 

blijven, geldt een aantal belangrijke aandachtspun-

ten. Het niet mee kunnen gaan met veranderingen en 

‘bedrijfsblindheid’ kan noodzakelijke innovatie belem-

meren. Het moeizaam verlopen van herindelings- en 

samenwerkingsprocessen tussen verschillende 

gemeenten is hier een voorbeeld van. Ook kan koud-

watervrees ontstaan om bij een andere gemeente te 

solliciteren. 

Hoppen of plakken?

Zowel het langdurig bij één gemeente blijven als het 

vaak veranderen van gemeente heeft voor- en nadelen 

voor de duurzaamheid van de burgemeester. Kwaliteit 

en blijvende geschiktheid worden echter vooral 

bepaald door de persoonlijke competenties van de 

burgemeester.

Voor alle burgemeesters, maar voor de lang zittende 

in het bijzonder, geldt dat het blijven ontwikkelen van 

competenties (de derde voorwaarde voor een goede 

match) essentieel is. Het volgen van trainingen via het 

professionaliseringsfonds van het NGB biedt daarvoor 

ruime mogelijkheden. Instrumenten voor (zelf )reflectie 

die u zelf kunt inzetten zoals intervisie en coaching 

zijn ook zeer zeker zinvol. 

En dan is het belangrijk om voor uzelf na te gaan wat 

uw duurzaamheid vergroot: ‘hoppen’ of ‘plakken’ of 

vooral het beste uit uzelf halen! <

drs. Maria Hulsebosch en Marieke Peek MSc., 

trainers/adviseurs ROI

1  Omwille van de leesbaarheid gebruiken we in de tekst uitsluitend 

de hij-vorm. We wijzen er met nadruk op dat in plaats van ‘hij’ 

natuurlijk ook ‘zij’ kan worden gelezen.

Hoppen of plakken?

Maria Hulsebosch (l) en Marieke Peek (r)
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‘V ice-voorzitter Tjeenk Willink van de Raad 

van State zei vorig jaar in een toespraak 

dat het openbaar bestuur zijn eigen legi-

timiteit moet bewaken. Niet voor niets’, meent de 

Limburgse gouverneur Leon Frissen, ‘want de eenheid, 

legitimiteit en kwaliteit van het openbaar bestuur 

staan echt op het spel. Kijk maar naar hoe divers de 

verschillende overheidslagen zijn omgesprongen met 

de overlast door Awacs-vliegtuigen in de gemeente 

Onderbanken. En zie hoe het openbaar bestuur wordt 

geconfronteerd met een steeds ‘opener’ wereld – bij-

voorbeeld met de nieuwe overheidslaag Europa en 

met vraagstukken over tolerantie en andersdenken-

den. Bij het bewaken van de legitimiteit van het lokaal 

bestuur, speelt de burgemeester een cruciale rol. 

Binnen veel gemeenten bestaan er spanningen tussen 

het instituut gemeente en verbanden van mensen in 

de lokale samenleving, tussen beleid en uitvoering, 

tussen intenties en praktijk. Het is de burgemeester 

die hierin moet zorgen voor verbinden en overbrug-

gen’, aldus Frissen.

Hem valt daarbij op dat burgemeesters steeds minder 

toekomen aan het eigenlijke werk, maar als het mis-

gaat er toch als eerste voor verantwoordelijk worden 

gesteld.’ Hij verwijst daarbij naar het rapport ‘De val-

lende burgemeester’ van professor Arno Korsten en 

het boekje ‘De kus en de oorvijg’, ook van Korsten, dat 

gaat over het gedwongen vertrek van burgemeester 

Lidewij Digici. Een fictief relaas over het warme wel-

kom als nieuwe burgemeester en haar latere gedwon-

gen vertrek uit de gemeente Monteban.

In de knel

Burgemeesters hebben het in heel wat gevallen moei-

lijk, merkt de gouverneur van Limburg. ‘Ze willen vaak 

veel betekenen voor hun gemeenten – en zouden dat 

ook kunnen – maar het ontbreekt hen aan de nodige 

doorzettingsmacht. Geregeld’, vertelt hij, ‘komen bur-

gemeesters daardoor in de knel. Burgers begrijpen 

namelijk vaak niet dat het boegbeeld van de gemeente 

formeel weinig te vertellen heeft, maar dat die macht 

vooral bij de gemeenteraad en de wethouders ligt. Dat 

schept verwarring, want burgemeesters kunnen niet 

beantwoorden aan  de beelden die bij burgers over 

hen bestaan. Alleen burgemeesters die het nodige 

gezag hebben ten opzichte van de gemeenteraad, kun-

nen meer doen.’ 

De positie van burgemeesters, vindt Frissen, moet dan 

ook sterker en duidelijker worden. Nu de gekozen bur-

gemeester op zijn minst voor een flink aantal jaren van 

de baan is, is het een open vraag hoe dat zou moeten 

worden vormgegeven, zegt hij. Snel ziet hij zijn wens 

voor een versterking van de positie van burgemeesters 

dan ook niet in vervulling gaan. ‘Mij gaat het er als 

gouverneur niet zozeer om of de burgemeester door 

de gemeenteraad of door de bevolking wordt gekozen. 

Als het maar duidelijk is. Maar ik schat in dat er niet 

snel een meerderheid in de Tweede Kamer ontstaat om 

dit opnieuw op de agenda te zetten. Ze laten de burge-

meesters bungelen.’

Niet zeuren

Opvallend, meent Frissen, is het vertrek de laatste 

jaren van een aantal goed functionerende burgemees-

ters. Hij noemt Wöltgens (Kerkrade), Pleumeekers 

(Heerlen), Schrijen (Venlo) en d’Hondt (Nijmegen). 

‘Die zijn voor altijd voor het openbaar bestuur verlo-

ren gegaan. Officieel is dan het verhaal dat ze toe zijn 

aan iets anders, maar vijftien jaar geleden kwam dit 

niet voor. Burgemeester zijn was een roeping voor het 

leven. Ik heb het sterke vermoeden dat de zware last 

‘Burgemeesters bungelen’ 
Nu de gekozen burgemeester minstens tot 2012 van de baan is, dreigt het gevaar dat het burgemeesters-

ambt te onaantrekkelijk en onbereikbaar blijft, meent de Limburgse gouverneur Léon Frissen. De hoogste 

tijd voor maatregelen. ‘Gemeenteraden moeten scherpere keuzes durven maken.’

‘Alleen burgemeesters die het 

nodige gezag hebben ten opzichte van de 

gemeenteraad, kunnen meer doen’
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van het ambt en het gebrek aan doorzettingsmacht 

ertoe leidt dat burgemeesters vaker zullen overstap-

pen naar een andere baan.’

Wat de positie van burgemeesters er vaak ook niet 

prettiger op maakt, meent hij, zijn de vele personele 

wisselingen in het presidium van de gemeenteraad. ‘Als 

er wisselingen zijn, krijgen burgemeesters te maken 

met het feit dat er weer nieuwe dingen van ze verlangd 

worden. Dat kan pittig zijn. Burgemeesters worstelen 

daarmee, maar hebben tegelijkertijd de instelling 

daar niet over te willen zeuren. Ze hangen het niet aan 

de grote klok. Dat begrijp ik goed, want voor je het 

weet staat het in de krant en cumuleert het probleem. 

Gelukkig praten ze er wel veel over in intervisiege-

sprekken met collega’s. Dat wordt ook gestimuleerd. 

Als ze met mij over problemen in het werk spreken, 

merk ik vaak toch een grote terughoudendheid. Door 

de wijzigingen in de benoemingsprocedure zijn CdK’s 

natuurlijk ook in een volstrekt andere positie komen 

te staan ten opzichte van burgemeesters. Desondanks 

tracht ik aan alle kanten te bevorderen dat de relatie 

tussen mij en de Limburgse burgemeesters open blijft 

en goed. Ik probeer er zoveel mogelijk voor ze te zijn, ik 

wil dat ze wat aan mij hebben, maar ik realiseer me dat 

de relatie met de gemeenteraad voor hen veel belang-

rijker is geworden dan die met mij.’

Aanscherpen functieprofiel

Ter ondersteuning van zijn pleidooi voor een verster-

king en een verheldering van het burgemeesterambt, 

wijst hij op de trend dat er minder naar burgemees-

tersfuncties wordt gesolliciteerd. ‘Dat heeft echter 

ook sterk te maken met het feit dat de salarissen van 

wethouders in grotere steden enkele jaren geleden 

zodanig zijn opgetrokken dat het onaantrekkelijk is 

geworden om burgemeester in een kleinere gemeente 

te worden. En vergeet niet de partnerproblematiek. 

Steeds vaker komt het voor dat een partner van een 

potentiële burgemeester ook een baan heeft en niet 

wil verhuizen. Ik ben zelf een voorstander van de ver-

plichting dat een burgemeester binnen de grenzen van 

de gemeente woont, maar ik kan mij voorstellen dat 

hier enige extra ruimte komt voor een gemeenteraad 

om dit eigenstandig te wegen.’

Op de burgemeestersdag in Limburg vorig jaar sep-

tember wees Frissen er fijntjes op dat er slechts vier 

vrouwelijke burgemeesters in de provincie zijn, dat 

niemand jonger is dan veertig, dat de gemiddelde 

leeftijd van de burgemeesters maar liefst 54,7 jaar 

was en dat ze praktisch allemaal voorheen ook werk-

zaam waren in het openbaar bestuur. Frissen: ‘Het 

is dus niet alleen de hoogste tijd om het ambt van 

burgemeester aantrekkelijker te maken en ervoor te 

zorgen dat minder burgemeesters het ambt struike-

lend moeten verlaten, maar ook dat het bereikbaarder 

wordt voor jonge mensen, vrouwen en mensen uit het 

bedrijfsleven.’

Een maatregel die volgens hem hieraan een grote 

bijdrage zou kunnen leveren, is het aanscherpen van 

functieprofielen van burgemeesters. ‘Niet zelden 

beslaan die vijf A4-tjes.’ Door beperkter en duidelijker 

functieprofielen, stelt Frissen, weten sollicitanten beter 

waar ze aan toe zijn, wordt de kans kleiner dat ze val-

len en weet de raad beter wat hij van een burgemees-

ter kan en mag verwachten. ‘Een gemeenteraad moet 

geen duizendpoten en alleskunners meer willen. Die 

bestaan toch niet. Gemeenteraden moeten scherpe 

keuzes durven maken.’ <

Peter van Noppen

‘Burgemeesters bungelen’ 

‘Het is de hoogste tijd om het ambt van 

burgemeester aantrekkelijker te maken’

Léon Frissen, gouverneur van de provincie Limburg.
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T ijdens de Lochemdiscussies bleken de deelne-

mers zeer betrokken te zijn bij elkaars prak-

tijkervaringen. Er bleek een grote behoefte te 

bestaan om de bestuurlijke afwegingen met elkaar te 

delen, omdat de dilemma’s breed herkend werden. 

Wat waren volgens de Lochemdeelnemers de opera-

tionele dilemma’s bij sociale veiligheid? 

Operationele dilemma’s volgens 
uzelf

De praktijkcasus waren: criminele liquidatie in een 

probleembuurt, grootschalige jeugdige horecaover-

last, allochtone jongerenproblematiek in de wijk en in 

openbare gebouwen en zich verplaatsende geweldscri-

minaliteit. Gemeenschappelijke factoren hierin: worte-

ling van de problematiek in de lokale gemeenschap, 

onvoorziene escalatie, dreigende maatschappelijke 

onrust en de noodzaak van een lange(re) termijn 

beleid.

Dilemma 1. Ontwikkel je een brede en verbindende 

benadering met maatschappelijke vertegenwoordigers 

of geef je een lik op stuk reactie richting de probleem-

groep?

Over het direct in gesprek gaan van de burgemeester 

met (vermeende) daders en hun vertegenwoordi-

gers zijn de deelnemers verdeeld. Argumenten pro 

verbindend leiderschap staan tegenover de roep om 

krachtig repressief optreden. Veel burgemeesters zien 

een spanning tussen de noodzaak van een ‘no-non-

sense’-aanpak van de probleemgroep en de mogelijke 

stigmatisering hierdoor van een groep, bijvoorbeeld 

allochtonen. 

De conclusie uit Lochem: maak een scherpe analyse. 

Welke feiten zijn zeker en welke acties kunnen direct 

al ondernomen worden? Weet goed met wie je praat 

en verdiep je in motieven. Kies bewust de gespreks-

partners en leg dan de nadruk op dialoog. Optreden 

en verbinden kunnen zo best samengaan. 

Dilemma 2. Wel of geen direct contact met slachtof-

fers?

Er is een grote behoefte om empathie te tonen met 

echte slachtoffers. Maar in complexe overlastzaken is 

het niet altijd duidelijk wie dader en wie slachtoffer is. 

Dan zoeken burgemeesters over het algemeen geen 

direct contact. 

De conclusie uit Lochem: laat contact in geval van 

twijfel lopen via welzijnsorganisaties, de politie of een 

portefeuillehouder. Het gesprek aangaan is zélf name-

lijk al een boodschap. Overdenk welke verwachtingen 

je wekt. Kan de burgemeester die waarmaken of is een 

sturende rol op de achtergrond effectiever?

Dilemma 3. De raad actief betrekken of achteraf infor-

meren?

Er was veel discussie over de rol van de raad. Want 

veiligheid gaat raadsleden zeer ter harte. Echter, de 

media weten hierop feilloos in te spelen. Individuele 

raadsleden gaan soms ‘de bühne op’. Anderzijds zijn 

voldongen feiten in de politiek niet erg gewenst. 

De conclusie uit Lochem: benut het presidium/de 

fractievoorzitters om je overwegingen uit te leggen en 

de raad deelgenoot te maken van de aanpak. Vraag 

expliciet om pas achteraf hierover verantwoording af 

te leggen. Regisseer zelf het mediabeleid op korte en 

lange termijn.

Burgemeester in veiligheid: sheriff, regisseur of schaker?
Begin dit jaar namen ruim 220 burgemeesters deel aan de Lochemconferenties, met als thema Veiligheid in 

beweging. KplusV programmeerde een middag met als invalshoek veiligheid en leiderschap. Ter voorberei-

ding werden vijf burgemeesters geïnterviewd over actuele incidenten op het terrein van sociale veiligheid 

en hun aanpak ervan. De kernobservatie: de formele bevoegdhedendiscussie is belangrijk maar heden-

daagse sturing van veiligheid vraagt om een bewuste rolkeuze van de burgemeester

‘Kies bewust de gesprekspartners en leg 

dan de nadruk op dialoog. Optreden en 

verbinden kunnen zo best samengaan’
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Klassieke OOV voldoet niet meer  

Uit vorenstaande dilemma’s blijkt dat de discussie over 

de formele bevoegdheden van de burgemeester maar 

één dimensie beslaat van de sturing van veiligheid. De 

klassieke OOV benadering dient te worden aangevuld, 

omdat de maatschappelijke én bestuurlijke omgeving 

dat vereisen. Criminaliteit en overlast zijn multi-cau-

saal. De problemen, de doelgroepen en de schaal van 

aanpak variëren voortdurend en de voorspelbaarheid 

van veiligheidscrises is klein. Aan de gemeenten, en 

de burgemeester in het bijzonder, wordt gevraagd hier 

meer regie en verantwoordelijkheid te nemen. 

Het beroep op regie komt niet alleen – formeel – van 

het Rijk: steeds meer maatschappelijke organisaties 

houden zich actief met veiligheidsvraagstukken bezig. 

Als gevolg worden veiligheidsvraagstukken ook vanuit 

andere invalshoeken gedefinieerd: sociale cohesie, 

leefbaarheid, radicalisering, werkloosheid, armoede, 

gebrekkige integratie. Om deze kluwen te ontwarren, 

wordt van gemeenten een integrale visie verwacht. 

Een ‘single issue, single intervention’ benadering van-

uit de formele bevoegdheden alléén is niet voldoende 

om hieraan tegemoet te komen.

Strategisch sturen van 
veiligheidszorg
De burgemeester zal dus vaker aangesproken worden 

op sociale veiligheid buiten de eigen ‘klassieke’ OOV-

portefeuille. Dan gaat het ook om preventie en samen-

hang van het beleid. De verwachting ten aanzien van 

de burgemeester voor veiligheid is steeds meer: zón-

der formele of hiërarchische titel mét bestuurlijke en 

maatschappelijke partijen creëren van oplossingen. 

Strategische sturing van veiligheid kan inhouden:

– Maak sturing van veiligheid ‘evidence-based’. Met 

periodieke veiligheidsbeeldanalyses worden de 

effecten van het beleid inzichtelijk. Dat is niet ‘weer 

een onderzoek’, maar is een manier om uw acties op 

basis van feiten te legitimeren. Doe dit vooral samen 

met de partners: politie en justitie, wijkwethouders, 

hulpverlening, welzijn, corporaties. 

– Benut het hele speelveld en maak nieuwe combi-

naties. In handhaving én preventie kan de burge-

meester door het smeden van nieuwe ‘coalities’ veel 

bereiken. Denk aan integrale handhavingsarrange-

menten zoals veiligheidshuizen, interventieteams 

maar ook het verbinden daarvan met zorgorganisa-

ties. Wethouders en de ambtelijke top zijn daarbij 

onmisbaar om ook de woningcorporaties, scholen, 

Burgemeester in veiligheid: sheriff, regisseur of schaker?

‘Het gesprek aangaan is zélf namelijk al 

een boodschap’

Roel van den Brand.
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hulpverleningsinstanties en burgers in uw strategie 

te betrekken. 

– Bestuur in tandems. Maak medestanders medever-

antwoordelijk waar dit terecht is. Laat de gemeente-

secretaris, het hoofd bestuurszaken, de politiechef, 

de wijkmanager, de leiding nemen op hun eigen 

niveau. Wilt u niet tot burger-sheriff verworden, dan 

is de gezagsdriehoek het gremium voor de expliciete 

vraag: wie is aan zet, bestuur of justitie? Steeds 

vaker zal het een én-én aanpak betreffen, waarbij 

de sleutel ligt in unieke combinaties van bestaande 

bevoegdheden.

De burgemeester als schaker

In Burgemeestersblad 47 werd gesproken over 

‘samenwerking’ als kern van verbetering, in plaats 

van meer bevoegdheden. Samenwerking tussen de 

burgemeester, de officier van justitie, politie en maat-

schappelijke partijen. Vanuit de discussies tijdens de 

Lochemconferenties kan hieraan toegevoegd worden: 

voor dit samenwerken is een bewuste rolkeuze van de 

burgemeester noodzakelijk. 

Interveniërend op operationeel niveau gaat de burge-

meester soms dwars door de structuren heen. Soms 

is het nodig bij anderen operationeel leiderschap af te 

dwingen, bij de handhavers, de politie, het jongeren-

werk. 

Daarnaast is de burgemeester de bouwer op de lange-

re termijn. U organiseert ambtelijk leiderschap. En bin-

nen het college de samenhang met andere beleidster-

reinen. Waar u geen bevoegdheden heeft, kunt u het 

relevante netwerk organiseren. Een gezaghebbende 

visie, het binden, bij de les houden en motiveren van 

(externe) partners voor afspraken zijn daarbij vereist. 

In april 2008 heeft het kabinet een standpunt ingeno-

men over de aanbevelingen uit het rapport ‘Bestuur, 

recht en veiligheid’ over de burgemeestersbevoegdhe-

den. De discussie over de bevoegdheden zal nog even 

voortduren. De Lochemconferenties hebben duidelijk 

gemaakt: de burgemeester is geen sheriff maar de 

schaker die optreedt als operationeel doorzetter én 

strategisch bouwer, tussen de volgende zet, de schaak-

partij en het toernooi. <

Roel van den Brand, Henk Verhoeff

KplusV Organisatieadvies Arnhem

Het tweede deel van de middag bestond uit een 

interactieve workshop leiderschap en evidence based 

beleid. De PowerPoint presentatie daarvan vindt u op 

www.burgemeesters.nl.

De leiderschapsrol die veel burgemeesters in Lochem verkozen bij de 

‘operationele’ aanpak bevatte de volgende elementen:

Waarheid: burgemeesters laten zich gedegen informeren, maken een 

veiligheidsanalyse en letten op de volledigheid en de ‘checks and 

balances’ van het verhaal (het politieverhaal, het burgerverhaal, en zo 

meer).

Samenwerking: burgemeesters realiseren zich dat – vaak op maat 

– noodzakelijke partners ‘ingeschakeld’ moeten worden: vanuit de 

driehoek uiteraard (justitie, politie), wethouders, maatschappelijke 

partners en soms collega’s in het regionaal college. Coalities bestaan 

in wisselende samenstellingen.

Pragmatisme: burgemeesters kiezen bij maatschappelijk gevoelde, 

urgente veiligheidsproblemen vaak voor een directe benadering: 

‘erop af’ en ‘zelf persoonlijk contact’ hebben met betrokken indivi-

duen en groepen.

Mediawijsheid: de media worden verschillend waargenomen: soms 

als kans om het eigen verhaal te doen, dan weer als ‘slapende hond’ 

om niet wakker te maken. Algemene conclusie uit de discussies is om 

de media vooral zelf als strategisch middel in te zetten.

Visie: het burgemeestersambt gaat verder dan de actualiteit. 

Preventief en toekomstgericht sturen van veiligheid betekent volgens 

de deelnemers – ook tijdens de ‘acute fase’ – het schakelen naar de 

toekomst: wat betekent deze actualiteit voor het preventief veilig-

heidsbeleid, wat kunnen de wethouders hieruit oppakken en wat 

betekent dit voor de dialoog. Zoals één deelnemer stelde: ‘het huis 

van de gemeente’ staat voor alle welwillende partijen open.

Moraliteit: soms staan (dader- of dader-slachtoffer)groepen lijnrecht 

tegenover elkaar, vaak is er geen zwart-wit. Burgemeesters hanteren 

duidelijke (morele) ankers om het handelen vorm te geven, zoals: 

benoemen zonder stigmatiseren, ‘geven’ alleen onder voorwaarden, 

begrip tonen maar vasthouden aan de gekozen lijn.

‘Maak sturing van veiligheid 

evidence-based’
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Jouke de Vries

Jouke de Vries werd in 1960 geboren in het Friese 

Dearsum. Hij ging in 1979 politicologie studeren aan 

de Universiteit van Amsterdam. Hij koos binnen de 

politicologie voor bestuurskunde als hoofdvak en kreeg 

in 1984 een baan als wetenschappelijk assistent bij de 

vakgroep Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. 

Daarna werd hij universitair docent en universitair hoofd-

docent. Hij promoveerde in 1989 bij de befaamde hoog-

leraren Hans Daudt en Hans Daalder op het proefschrift 

Grondpolitiek en kabinetscrises. Hij werkte later samen 

met de bestuurskundehoogleraren Aris van Braam, Uri 

Rosenthal, Hans Bekke en Roel in ’t Veld.

In 1999 werd De Vries benoemd tot hoogleraar bestuurs-

kunde aan de Universiteit Leiden en werd hij tevens 

wetenschappelijk directeur van de Campus Den Haag 

van diezelfde universiteit. Dit is een volwaardig acade-

misch instituut waar rechten, politicologie en bestuurs-

kunde kan worden gestudeerd. Hij is de oprichter van 

het Grotius Instituut voor Internationaal Juridische 

Vraagstukken en het Centre for Government Studies 

in Den Haag. Hij publiceert regelmatig in internatio-

nale en nationale tijdschriften over politicologische en 

bestuurskundige vraagstukken. Hij is columnist van de 

Staatscourant.

Gerd Leers

Gerd Leers werd in 1951 geboren in Kerkrade. Hij 

studeerde planologie/ruimtelijke economie aan de 

Katholieke Universiteit in Nijmegen. Na zijn afstuderen 

in 1976 begon Leers zijn loopbaan als wetenschappelijk 

medewerker aan het Economisch Technisch Instituut 

voor Noord-Brabant (ETIN). In 1980 werd hij beleidsme-

dewerker bij de provincie Noord-Brabant. Later werd hij 

gemeenteraadslid in Goirle en richtte hij zijn eigen bedrijf 

op: SocCon Sovjet Consultants.

 

Van 1990 tot 2002 was Leers Tweede-Kamerlid voor het 

CDA. Samen met Rob van Gijzel zorgde hij ervoor dat 

de bouwfraude op de politieke agenda kwam en dat 

corrupte ambtenaren strenger werden aangepakt. In 

2002 werd Leers burgemeester van Maastricht. Hij voert 

daar een streng zero tolerance-beleid. Onder zijn leiding 

worden regelmatig invallen gedaan in woonwagenkamp 

Vinkenslag en worden coffeeshops die over de schreef 

gaan keihard aangepakt. Leers draaide tijdens zijn bur-

gemeesterschap de geldkraan dicht bij voetbalclub MVV, 

maar hij hielp vervolgens wel met het zoeken van nieuwe 

sponsors en redde zo alsnog het voortbestaan van de 

club. In 2008 ontving Gerd Leers een eredoctoraat van de 

University of Central Missouri.<

Corné Ran,

Stichting Atrium

Alle informatie: www.burgemeesterslezing.nl

Burgemeesterslezing 2008
Na het succes van elf jaar Burgemeesterslezingen organiseren Deloitte en Stichting Atrium Den Haag 

met steun van de gemeente Den Haag op woensdag 10 september 2008 voor de twaalfde keer de 

Burgemeesterslezing. Het programma en het thema van de Burgemeesterslezing zijn nog volop in ontwikke-

ling, maar we kunnen wel vertellen dat de lezing wordt gehouden door Jouke de Vries. Hij zal de burgemees-

terslezing opdragen aan burgemeester Gerd Leers van Maastricht. 
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Democratie en participatie  als leeropdracht 
De Actuele Tafel 2008 staat in het teken van de toekomst van het ambt

Op woensdag 28 mei 2008 vond in Amersfoort de eerste Actuele Tafel 2008 van het Genootschap plaats. 

Klaas-Jan Rodenburg, organisatieadviseur en publicist, ging uitgebreid in op de vertrouwenskloof tus-

sen openbaar bestuur en burgers. Als referent uit de eigen kring van de burgemeesters trad op Bernt 

Schneiders, burgemeester van Haarlem. Jean Eigeman, zelfstandig adviseur en lid van de Eerste Kamer, 

treedt op als begeleider van de Actuele Tafels.

Rodenburg stelt aan het begin van zijn inlei-

ding vast dat we kunnen spreken van een 

haperende democratie. Het vertrouwen tus-

sen burgers en overheid neemt zienderogen af. De 

consequenties zijn onder meer een lagere opkomst 

bij verkiezingen en sterk wisselende verkiezingsuit-

slagen. Verder lijkt er een toenemende aversie tegen 

de politiek te ontstaan.

Rodenburg zoekt de oorzaken voor het haperen van 

het democratisch bestel in een gebrekkige invulling 

van de volksvertegenwoordigende rol. Bestuurders 

baseren zich te veel op hun machtspositie en doen te 

weinig aan het onderhoud daarvan bijvoorbeeld door 

te weinig te luisteren. Er is sprake van verschuivende 

maatschappelijke stelsels met een groeiende demo-

cratische ambitie, waarbij de participatiegraad steeds 

verder toeneemt. We staan nu voor nieuwe opgaven 

om duurzame ontwikkeling steviger vorm te geven, 

waarbij inbreng en medeverantwoordelijkheid van bur-

gers cruciaal is.

Vertrouwen en draagvlak

De positie van de burgemeester is een bijzondere. 

Burgemeesters genieten nog veel vertrouwen ondanks 

de haperingen. Perceptie is dat burgemeesters het voor 

het zeggen hebben en dat zij boven de partijen staan. 

Dat betekent dat bij vernieuwingen in het bestel de 

burgemeester bewaakt dat meningen voldoende gearti-

culeerd kunnen worden en dat rekening gehouden wordt 

met meerder- en minderheden. De haperingen in het 

bestel kunnen worden opgeheven wanneer het midden-

veld versterkt wordt, er meer aandacht is voor participa-

tie en voor actief burgerschap, bijvoorbeeld op scholen.

Burgemeester Schneiders herkent veel van de presen-

tatie uit de praktijk. Zijn gemeente gaf indertijd aan 

een burgemeester te willen hebben die de burgers 

opzoekt en geen politicus uit Den Haag die vanaf zijn 

stoel ‘regeert’. Hij legt nadruk op het belang van het 

verkrijgen van groot draagvlak voor besluiten. Een 

voorwaarde is altijd dat participatie van tevoren goed 

doordacht wordt en van goede kwaliteit is. Om binnen 

een redelijke termijn, met inzet van participatie via 

procedures tot een besluit te komen, kost van burgers 

en bestuur veel inspanning.

 

Geen kunstje doen

In de discussie komt aan de orde dat het afbreukrisico 

groot is. Het is een langdurig proces om vertrouwen 

weer te herstellen. Hoe de juiste weg te vinden en het 

vertrouwen te herstellen? De burgemeester moet een 

boegbeeldrol willen zijn. De vraag is wat de toekomst 

van het ambt eist; hoe draagt de burgemeester bij aan 

bestendigheid?

Oog hebben voor verschil is cruciaal. Het huidige 

tijdsbeeld toont een snel ontwikkelende samenleving. 

Het is een kunst de tijdgeest goed te blijven verstaan. 

Eén avond chatten met de jeugd heeft veel informatie 

opgeleverd. 

Een burgemeester moet dicht bij zichzelf blijven; 

geen kunstje doen. En ook geldt dat verschil-

lende groepen verschillende benaderingen vragen. 

Belangrijk punt is ook de timing van het instrument. 

De rol van de burgemeester is een mix van ervarin-

gen, persoonlijkheid en regisseren. Je moet burgers 

duidelijk maken dat de raad uiteindelijk de besluiten 

neemt. In je verschillende rollen moet een burge-

meester kunnen variëren in gedragsstijlen. Tijdens 



burgemeestersblad    48  2008 23

Democratie en participatie  als leeropdracht 

een ramp ben je ‘baas’, dan gebruik je een andere 

stijl dan bij infoavonden met burgers. In je afspraken 

met het college moet je ruimte krijgen en ruimte 

nemen. Dat vereist bestuurlijke moedigheid. De bur-

gemeester kan niet voorbijgaan aan de verwachtin-

gen van mensen. De burgemeester wordt beschouwd 

als een brug tussen gemeente en burgers. Dat is een 

belangrijke waarde. 

Waarom participatie?

In het tweede deel van de bijeenkomst besteedt 

Rodenburg aandacht aan het waarom van participa-

tie. Het kan volgens Rodenburg de kwaliteit van de 

besluitvorming verhogen. Het verstevigt ook het draag-

vlak en er kunnen ideologische redenen zijn om aan 

participatie te werken. Voor alle betrokkenen zitten er 

voor- en nadelen aan participatie; bestuurders kunnen 

vertrouwen opbouwen, maar verliezen aan regiekracht 

en tijd. Betrokken groeperingen krijgen meer invloed, 

maar lopen kans op frustraties en professionals krijgen 

meer erkenning op inhoud, maar moeten ook conces-

sies doen aan die inhoud.

Rodenburg besteedt veel aandacht aan de verschillen-

de stijlen die burgers hanteren en maakt dat praktisch 

met een koppeling aan het gedrag van bestuurders. 

(zie de tabel). Participatie wordt krachtiger wanneer 

variëteit in benaderingen wordt gekozen. Het effect 

wordt versterkt als beter wordt afgestemd op verwach-

tingen van verschillende groepen burgers.

In de discussie staat de vraag centraal wat er nu nodig 

is om de rol van burgemeester goed te spelen, vooral 

als alle type burgers zijn vertegenwoordigd.

Participatie is een ingewikkeld onderwerp. Het is 

nooit eenduidig. Het is altijd zoeken en alert zijn om 

de goede vorm te vinden. Zelfs je onmacht tonen, 

kan goed zijn. Nodig negatieve burgers uit voor een 

gesprek, dat kan een verrassend positieve wending 

krijgen. Een burgemeester moet kunnen schakelen. Hij 

moet zich bewust zijn van zijn verschillende rollen. <

Jean Eigeman 

(met dank aan Hanneke Voorhout)

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters 

organiseert ook in 2008 weer een editie van de Actuele 

Tafel. Dit jaar komen onderwerpen in het kader van 

De toekomst van het ambt aan de orde. Prominente 

gasten leiden het onderwerp in en een burgemees-

ter verzorgt een coreferaat, aan de hand waarvan de 

deelnemende burgemeesters in onderlinge discussie 

op het onderwerp reflecteren. En dat alles volgens 

de bekende formule ‘voor de file komen en na de file 

vertrekken’ (16.00-20.00 uur, inclusief diner). Voor dit 

najaar staan de volgende Actuele Tafels nog op de rol:

17 september: Grensoverschrijdend burgemeester-

schap

8 oktober: Juridische kwaliteit in meervoud

29 oktober: Kwaliteit van de volksvertegenwoor- 

diging en de rol van de burgemeester 

3 december: De staat van verschil

Voor meer informatie en inschrijving: 

info@burgemeesters.nl

   Burgerstijl Kenmerken   Bestuurdersrol  

Actief Sociaal en opkomend voor het   Ingaan op inhoud en waarden

 algemene belang, initiatiefnemend, 

 inhoudelijke oriëntatie   

Afwachtend Individualistisch en opkomend voor  Ingaan op belangen

 eigen belang, belangen oriëntatie  

Afhankelijk Onzeker, risico mijdend, vaste   Ingaan op procedures en

 waarden en normen, procedurele   zorgvuldigheid

 oriëntatie 

Afzijdig Cynisch, sceptisch, voelen zich en   Ingaan op de relatie

 gedragen zich als buitengesloten,   (luisterend) en confronterend

 proces oriëntatie   vragend (waarden oriëntatie)  

    gericht op het stimuleren van  

    verantwoordelijkheid
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De verhuizing eind vorig jaar van het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) van Den Haag 

naar Utrecht is volgens directeur Ida Haisma een gou-

den greep geweest. ‘We zitten hier in het midden van het land 

als een spin in zijn web. We hebben een veel beter zicht op het 

veld dat zich bezighoudt met maatschappelijke veiligheid. Dat 

geldt zowel de theorie als de praktijk.’ De oprichting van het 

CCV vier jaar geleden was een onderdeel van het veiligheidspro-

gramma Naar een veiliger samenleving van het eerste kabinet-

Balkenende dat in 2002 aantrad na de moord op Pim Fortuyn.

Overzicht

Het centrum dat de samenleving bewuster moet maken van vei-

ligheidskwesties, zag het licht midden in het veranderingsproces 

bij de gemeenten op het gebied van veiligheid waarvoor de bur-

gemeester de eindverantwoordelijkheid draagt. ‘De portefeuille 

openbare orde en veiligheid is van lieverlee uitgebreid met 

maatschappelijke veiligheid’, benoemt Haisma een van de ver-

anderingen. ‘Er hoort nu bijvoorbeeld ook bij: verslaafdenzorg, 

opvang van hangjongeren en het tegengaan van de verloedering 

van wijken. De aanpak van dit soort vraagstukken is meestal 

gedelegeerd aan de wethouders. Maar bedrijven, welzijnsinstel-

lingen en scholen hebben ook ieder hun eigen verantwoordelijk-

heid. De vraag voor een burgemeester is nu: hoe houd ik als 

eindverantwoordelijke het overzicht op het geheel?’ 

Haisma ziet daar bij uitstek een rol weggelegd voor het CCV 

als neutrale kennismakelaar. ‘Sterker nog, het CCV heeft de 

opdracht het veiligheidsbesef in de samenleving te vergroten. 

Daartoe verzamelen wij kennis en ontwikkelen samenhangende 

instrumenten die gericht zijn op het vergroten van de maat-

schappelijke veiligheid. Wij richten ons op de professionals 

in het veiligheidsdomein waarbij de gemeente de regie voert. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om politie, woningbouwcorporaties, 

bedrijven en natuurlijk horen burgemeesters daar ook bij.’

Onbekendheid

Maar zo natuurlijk blijkt in de praktijk inschakeling van het 

centrum door burgemeesters niet te zijn. ‘De wethouders van 

de sociale pijlers weten ons inmiddels wel te vinden; andere 

gemeentebestuurders kloppen maar zelden bij het CCV aan’, 

zegt Haisma. Zij wijt dat vooral aan de onbekendheid bij lokale 

bestuurders met de kennis die bij het CCV aanwezig is en met 

wat het centrum kan doen als ondersteuning bij het ontwikkelen 

van beleid en de coördinatie van de uitvoering ervan. ‘Meer nog, 

bestuurders weten onvoldoende van elkaar welke expertise bij 

de buren bestaat. Als burgemeesters zouden weten dat er bij 

hun collega’s concepten liggen om bepaalde problemen op te 

lossen of dat het CCV instrumenten heeft ontwikkeld op een 

groot aantal gebieden, dan hoeven ze niet zelf opnieuw het wiel 

uit te vinden.’

 ‘Lokale bestuurders  kunnen leren van hun buren’

interview

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) geniet te weinig bekendheid onder burgemees-

ters. Ten onrechte, meent CCV-directeur Ida Haisma, die daarin verandering wil brengen. ‘De wisselwerking 

tussen CCV en lokale bestuurders draagt effectief bij aan het vergroten van de maatschappelijke veiligheid. 

Daarnaast is het veiligheidsbeleid voor een burgemeester toch ook hét onderwerp waarop hij zijn persoon-

lijke stempel kan drukken en zichzelf zichtbaar kan maken voor de burgers’, zegt Haisma in een interview op 

het nieuwe kantoor in Utrecht, dat onderdeel uitmaakt van de stationslocatie Utrecht Centraal. 

Directeur Ida Haisma van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
over maatschappelijke veiligheid

‘Zo’n netwerk werkt twee kanten 

uit: het CCV krijgt meer inzicht in 

de behoefte aan kennis die er leeft 

en door de samenwerking kunnen 

wij het netwerk versterken’
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 ‘Lokale bestuurders  kunnen leren van hun buren’
Het CCV doet zelf geen onderzoek. Het centrum combineert wel 

beschikbare kennis en deskundigheid. Het werkt vraaggericht en 

vertaalt de behoefte van professionals in het veld naar instru-

menten en methodes. Haisma geeft een voorbeeld: ‘We betrek-

ken degene die een beroep doet op onze kennis en deskundig-

heid bij het ontwikkelen van een doeltreffende aanpak voor spe-

cifieke problemen. Gaat het om het verbeteren van de veiligheid 

van een bedrijventerrein bijvoorbeeld, dan dienen wij onderne-

mers van advies en verwijzen hen door. Wij gaan dus verder dan 

een lijstje opstellen met aandachtspunten, zoals ‘bosjes terug-

snoeien’. We haken in op de beleving van de gebruikers van een 

bedrijventerrein, de ondernemers, en communiceren zo concreet 

mogelijk met deze doelgroep. Later bij de uitvoering houden we 

een vinger aan de pols. Door het combineren van instrumenten 

en methodes is op lokaal niveau een ideale aanpak mogelijk. We 

leveren maatwerk en dat wordt gewaardeerd.’

Netwerk van burgemeesters

Regionale samenwerking vergroot de effectiviteit van het vei-

ligheidsbeleid aanzienlijk, is de stelling van Haisma. Ze baseert 

zich onder meer op de ervaringen van het CCV met de wet-

houders van de sociale pijlers. Haisma: ‘De 27 grote steden 

waren bijvoorbeeld ernstig bezorgd over de gevolgen van de 

afschaffing van bijstandsuitkeringen voor mensen jonger dan 

27 jaar. Een aantal G27-bestuurders vreesde dat een deel van 

de 18- tot 27-jarigen zou weigeren aan de verplichte leer-werk-

trajecten deel te nemen en in de kleine criminaliteit zou belan-

den. Wij gaan daarmee naar het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid en omdat met dit effect inderdaad geen 

rekening was gehouden, organiseren wij een expertconferentie. 

Beleidsmakers, gemeentebestuurders en experts belichten daar 

hun kant van de zaak. Het CCV heeft daarnaast ook naar het 

buitenland gekeken en best-practices in Nederland verzameld. 

De kennis die op deze manier is ontsloten, hebben wij vertaald 

naar instrumenten. De toegevoegde waarde van dit instituut is 

proactief handelen in plaats van te wachten tot het kalf verdron-

ken is.’

Op initiatief van het CCV is op ambtelijk niveau een netwerk 

ingericht van veiligheidscoördinatoren van de 27 grote steden. 

Directeur Haisma is een warm pleitbezorger voor het opzetten 

van een dergelijk netwerk van burgemeesters op het thema 

maatschappelijke veiligheid. ‘Zo’n netwerk werkt twee kanten 

uit: het CCV krijgt meer inzicht in de behoefte aan kennis die er 

leeft en door de samenwerking kunnen wij het netwerk verster-

ken. Een slimme koppeling van kennisdragers leidt tot het beste 

resultaat. Leren van de buren, noem ik dat. De wisselwerking 

tussen CCV en lokale bestuurders draagt effectief bij aan het 

vergroten van de maatschappelijke veiligheid. Daarnaast is het 

veiligheidsbeleid voor een burgemeester toch ook hét onder-

werp waarop hij zijn persoonlijke stempel kan drukken en zich-

zelf zichtbaar kan maken voor de burgers’, besluit een gedreven 

Haisma. <

Yvonne van der Heijden,

freelancejournalist

Ida Haïsma, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.
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Het Convenant van Burgemeesters is een nieuw, 

ambitieus initiatief van de Europese Commissie 

om Europese steden te verenigen in de strijd 

tegen klimaatverandering. De Europese Commissie wil 

hen een platform bieden om ervaringen met klimaat-

maatregelen en goede voorbeelden op het gebied van 

energiebesparing gemakkelijk uit te kunnen wisselen. 

Voor steden die al ver zijn met concrete activiteiten om 

klimaatverandering aan te pakken, is het Convenant 

een mooie gelegenheid om internationale aandacht te 

krijgen.

20 20 20

Door het Convenant te tekenen, geven Europese steden 

aan verder te willen gaan dan de officiële doelstellingen 

van de EU om klimaatverandering tegen te gaan. Deze 

zijn een vermindering van uitstoot van broeikasgassen 

met 20% en het vergroten van gebruik van hernieuwbare 

energie tot 20% in 2020. Naast deze doelstellingen, die 

inmiddels bekend staan als ‘20 20 20’, ligt er nadruk op 

het betrekken van burgers bij het tegengaan van klimaat-

verandering. De participerende steden ontwikkelen in 

het komende jaar actieplannen voor duurzame energie 

en betrekken burgers actief bij de vorming en uitvoering 

hiervan. Om aandacht te krijgen voor dit onderwerp 

roept het Convenant op om energie-dagen en ‘City 

Covenant Days’ te organiseren. 

De voorlopige tekst van het Convenant die in 2009 

door de eerste groep steden wordt ondertekend is 

opgesteld na intensieve consultatie in Europese steden. 

De Europese Commissie richt zich specifiek op steden 

omdat deze volgens Andris Piebalgs, de Europese 

Commissaris voor Energie, ‘de plaats bij uitstek wor-

den om nieuwe ideeën en vernieuwende projecten 

tegen de opwarming van de aarde te ontwikkelen’. 

Klimaatverandering kan volgens de Europese Commissie 

alleen tegen worden gegaan als de Europese doelstel-

lingen doorklinken in plaatselijke beleidsplannen en ini-

tiatieven in steden en dorpen, omdat deze dichtbevolkte 

regio’s verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de 

uitstoot van broeikasgassen.

BANS klimaatconvenant

Hoewel het Convenant bedoeld is om burgervaders te 

verenigen, zullen in Nederland niet de burgemeesters 

zelf het meest betrokken zijn, maar gemeenteambtena-

ren belast met klimaat of energie. De doelstellingen van 

het Convenant sluiten goed aan bij de doelstellingen van 

het Nederlandse BANS (‘bestuursakkoord nieuwe stijl’) 

klimaatconvenant en is voor steden die daar actief mee 

bezig zijn niet veel nieuws onder de zon. Het netwerk dat 

de Europese Commissie wil opbouwen, biedt wel moge-

lijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere steden 

en genereert meer aandacht en prioriteitsgevoel voor 

energiebesparing. Gemeenten kunnen zich laten inspire-

ren door andere steden in Europa die in meer of mindere 

Ruud Lubbers als bekend boegbeeld voor het Rotterdam Climate Initiative; een volledig CO2-neutraal dorp 

in de duinen bij Den Haag; een Bespaarloket voor huiseigenaren in Amsterdam; een interactieve website 

met duurzame energievoorzieningen in Eindhoven en innovatieve, duurzame ontwikkeling van de Zuidpoort 

bij Delft. Enkele voorbeelden van gemeenten waar duurzaam energiegebruik en het verminderen van 

CO2-uitstoot hoog op de agenda staan. Deze steden hebben alle aangegeven geïnteresseerd te zijn in het 

‘Convenant van Burgemeesters’.

Nieuw Europees initiatief ‘Convenant van burgemeesters’ verbindt Europese steden in   strijd tegen klimaat

Burgervaders op de bres tegen broeikaseffect

Meer informatie over het Convenant van Burgemeester is te vinden op de website 

van de Europese Commissie over het Europese actieplan voor klimaat en energie. 

Hier kunnen steden hun interesse uitspreken voor deelname aan het Convenant. 

Kijk op de website van Europa decentraal (www.europadecentraal.nl) bij het 

dossier Milieu voor de link naar deze website en meer informatie over de doorwer-

king van Europese wet- en regelgeving op het gebied van milieu en klimaatveran-

dering. 
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Nieuw Europees initiatief ‘Convenant van burgemeesters’ verbindt Europese steden in   strijd tegen klimaat

mate met dezelfde problemen kampen of duidelijker 

naar buiten treden met de inspanningen die al worden 

geleverd in het kader van het BANS klimaatconvenant. 

Dit convenant bevat afspraken over de reductie van 

broeikasgassen en biedt financiering voor bijbehorende 

projecten. Veel gemeenten en alle provincies heb-

ben in het kader van het klimaatconvenant subsidie 

gekregen om de projecten uit te voeren die zijn gericht 

op het reduceren van CO2-uitstoot. Ook het Europese 

Convenant voorziet in financiering van projecten, maar is 

vooral gericht op het faciliteren van uitwisseling en toe-

passing van beste praktijken om de energie-efficiëntie in 

de steden te verbeteren. Er bestaan wel andere Europese 

initiatieven die projecten voor duurzame ontwikkeling in 

steden financieel ondersteunen, zoals Concerto, Civitas 

en Jessica.  

Betrokkenheid van burgers 

De oprichting van het Convenant van Burgemeesters 

is een van de maatregelen die de Europese Commissie 

heeft voorgesteld om een gedragsverandering tot stand 

te brengen op energiegebied. Deze maatregelen zijn 

opgenomen in het Europese ‘Actieplan voor energie-

efficiëntie’ uit 2006, dat gericht is op het verbeteren van 

energie-efficiëntie in bebouwde gebieden. Voorbeelden 

van geplande maatregelen die mogelijkheden bieden 

voor stedelijke gemeenten zijn het verstrekken van rele-

vant informatiemateriaal over het veilig stellen van ener-

gievoorziening en klimaatverandering voor scholen en 

de organisatie van een wedstrijd met een prijs voor de 

meest energie-efficiënte school in elke lidstaat. De com-

missie denkt daarnaast na over een beroepsopleiding op 

het gebied van energie-efficiëntie en over opleidingstool-

kits voor de openbare sector. Ten slotte wil zij nieuwe 

netwerken oprichten om betrokkenheid van burgers 

te stimuleren, in het kader van de Europese campagne 

‘Duurzame Energie voor Europa’. 

Behalve het stimuleren van regio’s met netwerken en 

voorstellen gaat de commissie ook de bestaande richt-

snoeren met betrekking tot energie-efficiëntie aanscher-

pen. De commissie wil in de komende jaren tot 2012 

strengere normen stellen voor bijvoorbeeld de aankoop 

van apparatuur, voor de samenstelling van producten, 

voor energieprestaties van gebouwen en milieupresta-

ties van gehele organisaties. De commissie propageert 

over het algemeen een minder vrijblijvend karakter van 

maatregelen die duurzaam handelen nastreven.

De definitieve versie van de tekst van het Convenant 

verschijnt op 30 juni 2008 en daarna hebben geïnteres-

seerde steden tot half december de tijd om zich aan te 

sluiten bij de eerste groep ondertekenaars. Voor het 

komende jaar zijn verschillende grote en kleine bijeen-

komsten gepland waar het Convenant wordt besproken. 

De eerste ceremonie waar een groep Europese bur-

gemeesters het Convenant ondertekent, vindt plaats 

tijdens de derde Europese week voor Duurzame Energie 

eind januari 2009 in Brussel. <

Burgervaders op de bres tegen broeikaseffect
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‘Na mijn ambtsaanvaarding op Urk in 1989 

betrokken wij vrij snel een huurwoning 

waarin wij, met medewerking van het col-

lege, konden wonen. Het beschikbaar stellen van een 

ambtswoning werd niet gezien als een eigentijdse 

oplossing. Daarom had ook mijn voorganger reeds zelf 

een huis gekocht.

Ik zocht naar een oplossing voor definitieve bewo-

ning door middel van aankoop van een eigen woning 

maar realiseerde mij de daaraan verbonden risico’s. 

Immers de specifieke wooncultuur, de relatief beperkte 

woningmarkt en voorkomende prijsfluctuaties konden 

zowel bij verwerving als ook later bij verkoop, behoor-

lijke risico’s vormen. Hoe kon ik in mijn definitieve 

huisvesting voorzien maar gevrijwaard blijven voor 

economische prijsrisico’s als gevolg van de bijzondere 

verhoudingen in de onroerendgoedmarkt? Daartoe ont-

wikkelde ik een overeenkomst die ik op enig moment 

aan de gemeenteraad ter toetsing en goedkeuring zou 

willen voorleggen. Die overeenkomst kwam op het 

volgende neer.

Strikte bepalingen

Ik verwerf in de gemeente voor eigen rekening en risico 

een vrijstaande woning op een locatie, van een model 

en in een prijsklasse, die vooraf door de gemeente 

moet zijn goedgekeurd. Zolang ik burgemeester ben 

woon ik er zelf in en verhuur de woning niet zonder 

toestemming. Als ik van plan ben ingrijpende verande-

ringen aan te brengen, vraag ik daartoe voorafgaand 

verlof. Uiteraard ben ik gehouden het huis in goede 

staat te houden.

Bij beëindiging of neerleggen van het burgemeesters-

ambt geldt dat partijen bij elkaar te rade gaan om 

afspraken te maken over de wijze waarop de woning 

al dan niet zal worden vervreemd. Daarbij heb ik het 

recht het betreffende woonhuis aan de gemeente te 

koop aan te bieden. Als ik het huis – voortvloeiend 

uit het onderling overleg – aan de gemeente zou aan-

bieden, had de gemeente de plicht om hetzij zelf op 

dit aanbod in te gaan en tot aankoop te besluiten. Of 

de gemeente zou daarvan kunnen afzien ten gunste 

van een aan te wijzen derde. In het laatste geval werd 

gedacht aan een opvolger die tot eventuele koop van 

mijn huis zou kunnen besluiten.

Een opdoemend probleem vormde de bepaling 

(toenmalig artikel 80, huidig artikel 66, lid 3) van de 

Gemeentewet: ‘buiten hetgeen hem bij of krachtens de 

wet is toegekend, geniet de burgemeester als zodanig 

geen inkomsten, in welke vorm ook, ten laste van de 

gemeente.’. Om uit te sluiten dat ik aan deze transac-

tie zou ‘verdienen’ formuleerde ik strikte bepalingen 

De burgemeester moet in de gemeente wonen waar hij burgemeester is. De Gemeentewet is daar helder 

over en geeft slechts een ontheffingsmogelijkheid voor twaalf maanden. In de praktijk blijkt het voor bur-

gemeesters na hun benoeming soms lastig om een passende woning te vinden. Het Genootschap heeft er 

inmiddels een handreiking over. De aankondiging ervan bracht Sijko Veninga, oud-burgemeester van Urk, 

ertoe om de door hem ontwikkelde en indertijd aanvaarde oplossing, op schrift te stellen. Wellicht biedt 

het aanknopingspunten voor de ook nu nog voorkomende problemen.

Sijko Veninga, oud-burgemeester van Urk, vertelt over zijn ervaringen

Huisvesting blijft  gevoelig onderwerp

Huisvesting van burgemeesters blijkt in de praktijk 

een ‘gevoelig’ onderwerp. Als er iets privé is, dan is het 

wel je eigen huis, maar ook hier geldt bijna letterlijk 

het spreekwoordelijke ‘glazen huis’. Zeker wanneer er 

sprake is van een ambtswoning, is de gemeente betrok-

ken bij de huisvesting van de burgemeester. Om burge-

meesters na hun benoeming behulpzaam te zijn bij hun 

zoektocht naar een woning heeft het NGB een handrei-

king opgesteld. De woning gaat in op regelgeving rond 

ambtswoningen, vergoedingen bij tijdelijke huisvesting 

en de (beperkte) faciliteiten die gemeenten kunnen bie-

den bij verwerving van onroerend goed.
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Sijko Veninga, oud-burgemeester van Urk, vertelt over zijn ervaringen

die uiteindelijk ook zijn aanvaard. Als ik de woning 

aan de gemeente zou aanbieden, zou op de door de 

gemeente goedgekeurde verwervingsprijs jaarlijks 2% 

afschrijving in mindering worden gebracht. Verder zou 

het prijsindexcijfer van CBS voor de bouwnijverheid 

worden toegepast, wat betreft stijging of daling.

Met deze berekening zou de aankoopprijs voor de 

gemeente worden bepaald.

Begrijpelijk dat mijn college na het voorleggen van 

deze ontwerpovereenkomst nadere adviezen wilde. 

Daartoe werd de griffie bij de provincie geconsulteerd, 

evenals de eigen accountant.

Risicobeperking

De provincie berichtte na verloop van tijd positief, met 

verwijzing naar de genoemde objectieve factoren te 

weten de waardevermindering wegens afschrijving en 

de conjuncturele prijsfluctuaties volgens indexcijfers. 

‘Aangezien de door u met de gemeente Urk te slui-

ten overeenkomst qua vorm en strekking uitsluitend 

beoogt een risico uit te sluiten, en zulks op een wijze 

die eventuele nadelen als voordelen bij de gemeente 

legt, is het uitgesloten dat deze overeenkomst effecten 

heeft, die voor u als inkomsten, in de zin van artikel 80 

van de gemeentewet, zouden moeten worden aange-

merkt’. 

Met deze opvatting van de kant van de provincie lag de 

weg open naar commissie en gemeenteraad. Gesteund 

door het college werd een raadsvoorstel gemaakt met 

als bijlagen de betreffende overeenkomst en de opvat-

tingen van de provincie en de accountant. De gemeen-

teraad besloot daarop met mij en mijn echtgenote de 

opgestelde risicobeperkende overeenkomst aan te 

gaan voor de verwerving van een woning.

Verkoop

Heeft het ook gewerkt, zult u zich afvragen. Na een 

ambtsperiode van ruim tien jaar besloten mijn vrouw 

en ik op grond van onze leeftijd te stoppen. Daarbij 

wilden wij om meerdere redenen niet blijven wonen 

op Urk, maar wat dichter bij kinderen en kleinkinde-

ren gaan wonen. Ter nakoming van de overeenkomst 

overlegde ik met de fractievoorzitters wat te doen met 

onze woning. Mede door een inmiddels verruimde 

woningmarkt zou mijn opvolger naar hun verwachting 

wat minder problemen hebben om een woning te 

vinden. Afgesproken werd dat ik zelf zou proberen de 

woning te verkopen. Mocht dat niet lukken dan waren 

de fractievoorzitters bereid alsnog de clausule te effec-

tueren tot aankoop van de woning door de gemeente 

voor een prijs die voortvloeide uit de bepalingen van 

de overeenkomst.

Wij hebben daarop zelf het huis verkocht. Voor ons is 

het een uitermate functionele en geruststellende struc-

tuur en overeenkomst gebleken.’ <

Sijko Veninga,

oud-burgemeester Urk (1989 - 1999)

Huisvesting blijft  gevoelig onderwerp

Burgemeesterswoningen uit lang vervlogen tijden.
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thema  crisis

De afdeling crisisbeheersing van het Nederlands 

Genootschap van Burgemeesters ondersteunt 

burgemeesters en loco-burgemeesters in tijden 

van crisis. Zij kunnen kosteloos dag en nacht gebruikma-

ken van de activiteiten van de afdeling crisisbeheersing. 

Op de website www.burgemeesters.nl/crisisbeheersing 

staan interviews met diverse loco-burgemeesters, 

waarin deze openhartig vertellen over hun crisiserva-

ringen. De gesprekken met alle hiervoor genoemde 

loco-burgemeester zijn op deze site te vinden. 

Binnenkort wordt een interview met loco-burgemees-

ter Henk Kosmeijer van Tynaarlo op de website toe-

gevoegd. Het gesprek gaat over de drie omgekomen 

brandweerlieden bij de brand in De Punt. 

 

Verder organiseert het NGB speciale bijeenkomsten 

voor loco’s onder de titel ‘Loco voor de leeuwen’. De 

bijeenkomsten zijn bedoeld om crisiservaringen te 

delen. Op donderdag 5 juni 2008 spraken loco-burge-

meesters in Sint Michielsgestel op een bijeenkomst 

crisisbeheersing onder meer over de persoonlijke erva-

ringen van loco-burgemeester Hekman van Amersfoort 

over de brand in het Armando Museum. Op woensdag 

24 september 2008 vertelt loco-burgemeester Lodders 

van Zeewolde over haar ervaringen rondom twee onge-

vallen in zeer korte tijd waarbij zes jongeren omkwa-

men. Uw loco-burgemeesters kunnen zich voor deze 

bijeenkomst inschrijven via de wethoudersvereniging: 

www.wethoudersvereniging.nl. <
 

Voor vragen over de diensten van de afdeling 

crisisbeheersing van het NGB kunt u contact 

opnemen met Wouter Jong en Roy Johannink via 

info@burgemeesters.nl. 

Aparte bijeenkomsten crisisbeheersing NGB voor loco-burgemeesters

Henk Brink was loco-burgemeester in Amersfoort tijdens het Ketelwagenincident (2002). De Eindhovense 

wethouder Mariët Mittendorf had het opperbevel tijdens de brand van een LPG-tankwagen op de A2 (2003). 

Helma Lodders van Zeewolde werd als loco-burgemeester in korte tijd geconfronteerd met twee ongeval-

len waarbij zes jongeren omkwamen (2004). Jelle Hekman was bij de brand in het Armando Museum in 

Amersfoort loco-burgemeester (2008). Niemand hoeft deze wethouders nog iets te vertellen over nut en 

noodzaak om loco’s voor te bereiden op crises. Maar toch blijken wethouders in hun rol als loco niet altijd 

te worden meegenomen in de crisisvoorbereiding. 

Loco voor de leeuwen

(advertentie)

Nieuw: Gemeentewet in een 
dualistisch bestel, editie 2008
• Volledige tekst tot en met januari 2008.

• Ontsluiting door kantnoten en kantnotenregister.

• Snel en handzaam naslagwerk

Bestelcode: 978  90  12  12653  3
Prijs: € 19,50 (inclusief btw)

Ga voor meer informatie of om te bestellen naar 
www.sdu.nl/lokaalbestuur of bel (070)  378  98  80.

Ook verkrijgbaar in de boekhandel
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Is uw gemeente Europaproof?

Het Kenniscentrum Europa decentraal 

heeft een nieuwe Handreiking Europaproof 

voor Gemeenten uitgegeven. Het 

boekje ondersteunt gemeenten bij het 

‘Europaproof’ worden. Dat betekent dat 

gemeenten Europese regels goed naleven 

en de kansen en mogelijkheden die Europa 

biedt, benutten. Kennis over Europese 

regels bij gemeenten is essentieel om te 

voorkomen dat ontwikkelingsprojecten 

vertraging oplopen of dat gemeenten geld 

moeten terugvorderen van gesteunde 

bedrijven. De handreiking is in samen-

werking met de VNG en het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(BZK) tot stand gekomen.

Ga voor de handreiking naar 

www.europadecentraal.nl/europaproof.

Sterke colleges

Milo Schoenmaker, burgemeester van 

Bussum, schreef afgelopen jaar met prof. 

Arno Korsten aan het onlangs gepubli-

ceerde boek Sterke colleges. De auteurs 

zien dat er van het dagelijks bestuur van 

een gemeente veel wordt verwacht. Een 

sterk college is de norm. Het college moet 

bestuurskrachtig zijn, collegiaal, met gezag 

opereren, en slagvaardig en productief 

besturen. En nog meer dan dat. De vraag-

stukken en uitdagingen van een gemeente 

dienen bovendien naar tevredenheid 

van de inwoners te worden opgepakt. Is 

het mogelijk invloed uit te oefenen op 

de kracht van een college als ‘sterk’ de 

norm is en het vertrekpunt al gauw ‘een 

zwak college’ is? Dat leek ons een zinnige 

vraagstelling. Zijn er vanuit de praktijk dan 

lessen te trekken en adviezen te geven? 

In het boek Sterke Colleges beschrijven 

de auteurs het functioneren van colleges 

vanuit diverse invalshoeken. Korsten en 

Schoenmaken komen met 37 adviezen om 

de kracht van colleges te bevorderen. 

ISBN 978-90-352-42630, 315 pagina’s, 

€ 36,00.

 

De adviezen van de Commissie 
Dijkstal en de Appa

Hoe staat het nu met de adviezen van de 

Commissie Dijkstal en de overgang van de 

burgemeesters naar de Algemene pensioen-

wet voor de politieke ambtsdragers (Appa)? 

Die vraag stellen burgemeesters regelmatig. 

Het College voor Arbeidszaken van de VNG 

publiceert met regelmaat een update, die 

ook te raadplegen is via 

www.burgemeesters.nl/appa. 

Reactie van de VEO op artikel 
‘Zorgen over de kosten van 
bomruimingen’

In het Burgemeestersblad 47 stond een 

interview met de heer Zwanenburg, waarin 

deze zijn zorg uitte over de gestegen kosten 

van bomruimingen. Volgens de Vereniging 

voor Explosieven Opsporing (VEO) geeft 

de geïnterviewde een ongenuanceerd en 

feitelijk onjuist beeld van de gangbare 

praktijk bij het Opsporen van Conventionele 

Explosieven (CE). Het Burgemeestersblad 

heeft de VEO uitgenodigd om in het vol-

gende Burgemeestersblad haar zienswijze 

te geven.

De VEO is dé brancheorganisatie voor bedrij-

ven die zich bezighouden met het opsporen 

van conventionele explosieven (CE). De 

VEO vertegenwoordigt nagenoeg de gehele 

sector van professionele OCE-bedrijven in 

Nederland. Het EOCKL van het ministerie 

van Defensie is als toehoorder bij de VEO 

betrokken. Centrale doelstelling van de VEO 

is het bevorderen van de kwaliteit en veilig-

heid van het opsporen van conventionele 

explosieven. 

Zie voor meer informatie 

www.explosievenopsporing.nl.  

Diversiteit

Minister Ter Horst installeert deze maand 

een stuurgroep en scoutinggroep om de 

diversiteit in de beroepsgroep van burge-

meesters te bevorderen. De scoutinggroep 

zal actief op zoek gaan naar vrouwen en 

allochtonen met potentie voor het bur-

gemeesterschap. Het secretariaat van de 

scoutinggroep is ondergebracht bij het 

bureau van het NGB.

Vertrek Iris Kester

Iris Kester vertrekt per 1 juli bij het bureau 

van het NGB, alwaar zij sinds eind 2005 

de secretaresse was. Iris wordt ambtelijk 

secretaris van de Wethoudersvereniging, 

die onlangs nieuw leven is ingeblazen. 

De menselijke keten

Fotograaf Henk van Kooten heeft ruim 

vijftig burgemeesters op een bijzondere 

manier vereeuwigd in zijn nieuwe boek, 

getiteld ‘De menselijke keten’. Hierbij sym-

boliseert de ambtsketen, behorend bij het 

burgemeesterschap, de spanning tussen 

ambt en privéleven. De fotograaf heeft zich 

voor zijn composities laten inspireren door 

de persoonlijkheden van de burgemees-

ters.  

De foto’s zijn op een eigenzinnige manier 

gemaakt omdat de burgemeesters ieder 

op een unieke manier zijn afgebeeld. Het 

resultaat is vijftig kunstzinnige weergaven 

van de persoonlijkheden van de verschil-

lende burgemeesters. ‘In tegenstelling 

tot het vastleggen van een plaatje van de 

buitenkant, probeer ik steeds een weer-

spiegeling van de persoonlijkheid weer te 

geven’, aldus Van Kooten. ‘Door te kijken 

naar de lichaamstaal zoek ik de reden voor 

de foto. Ook (of juist) bij de burgemeesters 

heb ik niet de gewenste uitstraling gefoto-

grafeerd, maar gezocht naar een vertaling 

van emoties en interesses’.

Informatie: info@henkvankooten.com
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Protocol
Vormgeven van bijeenkomsten

Hebt u wel eens een ontmoeting met hooggeplaatste personen? 

Dan weet u dat er striktere regels en voor schriften gelden dan voor 

een familiefeestje. Een goede voorbereiding is daarbij een essentiële 

voorwaarde. Het boek Protocol biedt de ultieme handreiking voor het 

soepel en succesvol laten verlopen van bijeenkomsten.

Henrik de Groot is jaren actief geweest binnen de overheid. 
Eerst in de functie van chef kabinet van de burgemeester 
van Den Haag en later als chef protocol van de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Sinds 2005 werkt 
hij als adviseur, docent en (tv-)presentator op het terrein van 
protocol en etiquette.

ISBN: 978  90  12  12788  2
Prijs: € 22,50 (inclusief btw, exclusief 
verzend- en administratiekosten)
Ook verkrijgbaar in de boekhandel.

Kijk voor meer informatie of om te 
bestellen op www.sdu.nl.


