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commentaar
Vragen om gedoe
De emoties waarmee in 1984 het aantal Friese gemeenten
werd teruggebracht van 44 naar 31, hebben tot op de dag
van vandaag hun sporen nagelaten. Het valt dan ook te begrijpen dat het provinciebestuur niet weer een van tevoren
bedacht plan over de gemeenten wilde uitstorten. In 2001
zwengelde het de discussie over een nieuwe herindeling aan
met de boodschap dat initiatieven van onderop moesten
komen. Aan deze actie lag geen gemeenschappelijk gedragen visie ten grondslag. In een geest van ‘groter is beter’
mochten de gemeenten zichzelf aan de haren uit het moeras
trekken. Rondom Sneek lijkt dat te lukken. Onder de werknaam Súdwest Fryslân ontstaat daar in januari 2011 uit vijf
gemeenten één nieuwe, met ongeveer tachtigduizend inwoners.
Dat laat de overige 22 gemeenten op het vasteland van de
provincie niet onverschillig. Hoofdstad Leeuwarden zou
graag de grens van honderdduizend inwoners passeren om
beter gehoord te worden in Den Haag. Smallingerland, dat
na de vestiging van Philips in Drachten (1950) een grote
broek draagt, moet knarsetandend accepteren dat zijn positie van op één na grootste Friese gemeente in 2011 wordt
overgenomen door Groot-Sneek. Heerenveen staat onder
druk omdat de reputatie van ‘sportstad’ niet past bij de werkelijke omvang van de gemeente. In dit spanningsveld raadplegen de omliggende plattelandsgemeenten hun burgers en
zeggen: áls we gaan fuseren, dan in ieder geval niet met ‘de
grote stad’. Wat ging er mis?
Het aanzwengelen van een debat en vervolgens afstand
nemen omdat het ‘van onderop’ moet komen, is vragen om
gedoe. Het provinciaal bestuur heeft nooit duidelijk gemaakt
welk probleem met herindeling moest worden opgelost,
zodat iedereen er een eigen invulling aan kan geven. Voor-
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standers beschouwen de burger als klant van een bedrijf dat
gemeente heet en leggen de nadruk op ‘een betere dienstverlening’ en de schaalgrootte elders. Tegenstanders zien in
de gemeente een middel om uitdrukking te geven aan ‘de
publieke zaak’ die niet op een te grote afstand mag komen te
staan. Zij menen dat optimale dienstverlening ook op andere
wijze kan worden bereikt.
Voor Fryslân had het rapport We gooien het de inspraak in
van de Nationale Ombudsman wel eerder mogen verschijnen. De informatie daarin over de algemene onvrede over
burgerparticipatie is ook nuttig voor het contact tussen overheden onderling. In het rapport wordt een behoorlijk participatieproces onderscheiden in drie elementen: een heldere
keuze vooraf, een constructieve houding en informatieverstrekking. Deze elementen zijn uitgewerkt in een Participatiewijzer die kan helpen om het voortaan beter te doen. In Fryslân is ‘de heldere keuze vooraf’ niet gemaakt. Daardoor
kwam een proces op gang dat zich moeilijk laat beheersen.
Als ‘Súdwest Fryslân’ de maat wordt, is het einde van de zelfstandige provincie Fryslân in ieder geval nabij.
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Fred de Graaf, burgemeester van Apeldoorn

Koninginnedag 2009

‘Een dag die zo feestelijk begon, is geëindigd in een drama.’ Met die woorden zette Fred de Graaf,
burgemeester van Apeldoorn, de toon op de persconferentie na de aanslag op 30 april 2009. Het
Burgemeestersblad staat met hem stil bij Koninginnedag en de manier waarop hij als burgemeester de
crisis ervaren heeft.

B

ij de generale repetitie zegt De Graaf het nog
grappend tegen de mensen om hem heen: ‘Het
enige dat nog roet in het eten kan gooien, is
het weer’. Het is de dag voor Koninginnedag, de dag
waar de gemeente Apeldoorn al vier maanden naartoe
leeft. ‘In december 2008 kregen wij te horen dat de
Koningin ons verzoek om Koninginnedag met de Apeldoornse bevolking te vieren had gehonoreerd. Dat betekende dat er in een korte tijd veel werk moest worden verricht. De festiviteiten werden geïntegreerd met
de plannen van het Julianajaar, waarin het 100e geboortejaar van prinses Juliana centraal stond.’

Gecalculeerde risico’s
Met de Hofhouding, Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, de politie en vele anderen wordt het
programma uitvoerig doorgesproken. ‘Wij wilden enerzijds een feestelijke uitstraling, maar anderzijds moest
het programma compact genoeg zijn om te kunnen beveiligen. Het werd een grote logistieke operatie. Over

‘Ik hoorde een klap. Dacht dat er een
perstribune was ingestort.’

alles werd nagedacht. Zo was het Oranjepark, waar de
ontvangst van de leden van het Koninklijk Huis plaatsvond, door de hulpdiensten ingedeeld in verschillende
kwadranten die elk op een eigen manier waren beveiligd. De vijver was gecheckt op explosieven. Zoals in
het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid ook is te lezen, waren op diverse plekken safe
houses voor de familie ingericht. Elke keer was het
schipperen tussen het open karakter van Koninginnedag en de veiligheid van de koninklijke familie en het
publiek. Je kunt ervoor kiezen om de Koningin in een
gepantserde auto van A naar B te laten rijden, maar
dat doet afbreuk aan de ontspannen sfeer die we be4
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Fred de Graaf, burgemeester van
Apeldoorn

oogden. Het waren elke keer gecalculeerde risico’s die
we zo goed mogelijk hebben ingeschat en – waar mogelijk – hebben beperkt. Zo kleefden er risico’s aan de
geplande koetsenoptocht naar Paleis Het Loo, omdat
je de paarden nooit helemaal kunt vertrouwen. Op het
laatste moment is ervoor gekozen om met een weliswaar oude maar degelijke bus de afstand tussen het

Oranjepark en Paleis Het Loo te overbruggen. Op die
manier zijn er concessies gedaan.’

De klap
Ondanks de complexe voorbereiding, zijn de instructies voor De Graaf die dag kristalhelder. ‘De burgemeester is op Koninginnedag de gastheer van de Ma-

‘De mensen stonden langs de kant nog te
zwaaien. Zich onbewust van wat een paar
honderd meter verderop was gebeurd.’

jesteit. Dat betekende concreet dat de afstand tussen
de Koningin en mij onder geen beding groter dan een
meter mocht zijn.’ De burgemeester neemt in de open
bus plaats op de stoel naast de Koningin. Het doel van
de rit is Paleis Het Loo, waar de Koningin de tentoonstelling over Prinses Juliana zal openen. Afsluitend zal
er voor het eerst sinds de feestelijkheden op Paleis
Soestdijk weer een defilé plaatsvinden met alle kinderen en kleinkinderen. ‘We maakten de draai met de
bus, toen Karst T. door het publiek kwam aanrazen. Ik
hoorde een klap. Dacht dat er een perstribune was ingestort. Toen de Koningin en ik omkeken zagen we het
laatste slachtoffer neervallen. De auto reed tegen De
Naald en intuïtief weet je dat er iets vreselijks moet
zijn gebeurd. Los van het feit of het opzet is of geen
opzet is. De stemming in de bus sloeg om en de Koningin was zichtbaar aangedaan. Heel onwezenlijk reden
we over de Middenlaan. Daar stonden de mensen
langs de kant nog te zwaaien. Zich onbewust van wat
een paar honderd meter verderop was gebeurd.’
De burgemeester weet zijn loco nog te bereiken. Die
start het crisisteam op. ‘Daarna viel de verbinding weg.
Toen wij op het Loo aankwamen, tastten wij nog in het
duister wat er precies was gebeurd. Maar op basis van

de flarden informatie die we hadden was het voor mij
al duidelijk dat we niet anders konden dan het programma af te breken. Vrij kort na aankomst op het Loo
heb ik de media te woord gestaan en die beslissing bekend gemaakt.’ De burgemeester spoedt zich vervolgens naar het beleidsteam om de crisis te structureren.
‘Intuïtief koos ik ervoor om de belangen van de getroffenen en nabestaanden op de eerste plaats te zetten.
Zo snel mogelijk moest duidelijkheid komen over de situatie van de slachtoffers en moesten we weten in
welke ziekenhuizen ze waren ondergebracht. De ervaringen rond de Poldercrash, waarin ziekenhuizen zich
achter privacyregels verscholen en de namen niet vrij
wilden geven, had ik nog helder op het netvlies. Zoiets
wilde ik niet meemaken. Via-via is het ons uiteindelijk
gelukt om alle namen van de slachtoffers boven water
te krijgen.’ Ook een andere les uit de Poldercrash past
De Graaf toe. ‘Na de Poldercrash werd ik door de gemeente Haarlemmermeer geïnformeerd dat twee van
de slachtoffers in mijn gemeente woonden. Dat vond ik
bijzonder alert. Nu hebben wij hetzelfde gedaan. Colle-

‘Intuïtief koos ik ervoor om
de belangen van de
getroffenen en
nabestaanden op de eerste
plaats te zetten.’
ga-burgemeesters werden geïnformeerd als er gewonden uit hun gemeenten waren. Daarmee konden we op
een goede manier de zorg vanuit de overheid structureren. De gemeenten werden door ons gevoed met informatie.’
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Een-op-een interviews
In de persconferenties die De Graaf voorzit, laat hij
zijn empathische kant zien. ‘Het was een bijzondere
setting. In oefeningen krijg je situaties waarbij je aan
de tand wordt gevoeld door de journalisten. In dit
geval keek ik een zaal in waar vrijwel iedereen de
aanslag zelf had meegemaakt. Een fotojournalist was
net van het trapje gesprongen dat luttele seconden
later door Karst T. werd geschept. Men was er niet op
uit om de hoofdofficier, korpschef of mijzelf onderuit
te halen. Ik heb geprobeerd om aan te geven wat wij

‘Het werd niet alleen een herdenking,
maar ook een hereniging tussen
getroffenen en hulpverleners.’
wisten en wat wij niet wisten. In de tweede persconferentie ben ik gestart met het beantwoorden van de
vragen die nog onbeantwoord waren gebleven. Al
met al was er vooral verbondenheid en geen tegenstelling tussen ons en de journalisten.’ In de persconferentie besluit De Graaf geen een-op-een interviews te doen. ‘Het zou naar mijn gevoel suggereren
dat ik PR wilde bedrijven over de ruggen van de
slachtoffers. Dan stel je niet de slachtoffers maar je
eigen persoon centraal. Dat leek mij ongepast.’

Herdenkingsbijeenkomst
De week na de ramp staat grotendeels in het teken
van de herdenkingsbijeenkomst die de gemeente
Apeldoorn in theater Orpheus organiseert. ‘De
Koninklijke familie hebben wij van tijd tot tijd op de
hoogte gehouden van de stand van zaken. Zij voelden zich enorm betrokken bij alles dat we deden.
Toen wij aangaven dat wij een herdenkingsbijeenkomst organiseerden, gaf de familie aan dat zij met
een kleine afvaardiging wilde komen. Zij wilden voorkomen dat hun aanwezigheid de aandacht afleidde
van de herdenking zelf.’ In de aanloop naar de bijeenkomst heeft De Graaf contact met een oude legerpredikant die hij heeft leren kennen in de nasleep
van de Herculesramp. ‘Tijdens de Herculesramp was
ik burgemeester in Vught, waarna ik contact had met
twee van de getroffen gezinnen. De predikant herinnerde mij aan de herdenkingsbijeenkomst die na die
ramp was georganiseerd. De eerste rijen waren toen
gereserveerd voor de bobo’s. De slachtoffers zaten
achterin de zaal. In Apeldoorn hebben we het bewust
6
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omgedraaid. De getroffenen vooraan. De andere betrokkenen zaten daarachter, terwijl de leden van het
Koninklijk Huis op het balkon hadden plaatsgenomen. Het werd een mooie bijeenkomst. Waarbij het
mij raakte dat het niet alleen een herdenking werd,
maar ook een hereniging tussen getroffenen en hulpverleners die elkaar bij De Naald hadden leren kennen.’

De onderzoeken
Als de herdenking achter de rug is, starten de onderzoeken van de Nationale Recherche, de NCTb en de
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. ‘Ook hierin
konden we weer een les toepassen van eerdere crises. Wat mij is bijgebleven van de crises waar collega’s over vertelden, is het gegeven dat hulpverleners
moedeloos worden om steeds opnieuw hun verhaal
te doen voor steeds wisselende instanties. Ik heb bij
de start van deze onderzoeken afgedwongen dat iedereen maar een keer mocht worden geïnterviewd en
dat de onderzoekers met elkaar moesten samenwerken om te putten uit elkaars feitenrelazen. Dat
bracht de belasting op de hulpverleners sterk terug.
Verder hebben we sterk aangedrongen op één presentatiemoment voor de drie onderzoeksrapporten.
Dat was nog niet eerder gelukt, maar ik ben ervan
overtuigd dat wij de getroffenen daar een dienst mee
hebben kunnen bewijzen. Zo werden ze niet elke
paar maanden geconfronteerd met een nieuw deel
van het onderzoek, waarin eerdere rapportages weer
ter discussie werden gesteld. Nu was er vanuit de
overheid één moment waarop duidelijkheid werd verschaft. Dat was naar ons idee wel het minste dat we
in de nasleep voor de getroffenen konden doen.’ <

Wouter Jong & Roy Johannink/NGB

Zie de maan schijnt door de bomen,
makkers staakt Uw wild geraas

Wie kent niet dit Sinterklaasliedje? Ik moest er
aan denken toen na Prinsjesdag de algemene
beschouwingen aan de gang waren. De wereldeconomie is in crisis. Er is een langzaam herstel
gaande. Niemand weet of en hoe lang dit herstel
doorzet, maar een ding is zeker: de gemeenten
krijgen het voor de kiezen. En daarmee de mensen in het land. Zo is er ook veel onrust over het
al dan niet verhogen van de AOW-leeftijd en los
van de vraag wat we er zelf van vinden, zien we
dat de discussie leidt tot veel gevoelens van onzekerheid.
Het Sinterklaaslied is in alle eenvoud een vingerwijzing voor politici. Het zijn donkere dagen in
ons land, maar zie: de maan schijnt door de
bomen. Makkers staakt Uw wild geraas: kijk
eens naar de maan die door de bomen schijnt.
Misschien moeten de politici en bestuurders in
Nederland het geloof in Sinterklaas wel hervinden, van wild geraas afstappen en terugkeren
naar constructief overleg. In vroeger tijden had
Sinterklaas sancties voor degenen die stout
waren: de roe en als het erg bont werd gemaakt:
in de zak en mee naar Spanje. Die sancties zijn
in het ongerede geraakt maar een enkele keer
verlang ik er stiekem naar terug. Tot ik weer
besef dat bangmakerij niet effectief is.
Tijdens ons jaarcongres bleek hoezeer wij met
ons ambt bezig zijn, ook al worden we soms opgetuigd met bevoegdheden die wat lijken op de
sancties die Sinterklaas in petto had: de roe en
in de zak mee naar Spanje. Van Sinterklaas kunnen we leren dat gezag uiteindelijk effectiever is
dan een veelvoud aan machtsmiddelen.
Een mooi fenomeen eigenlijk Sinterklaas. Hij is
een vreemdeling die zeer welkom is in ons land,

in iedere stad en dorp. Logisch, want deze
vreemdeling komt niets halen, maar komt veel
brengen. Goedheid en cadeaus. Het zou mooi
zijn als andere vreemdelingen net zo welkom
zouden zijn als Sinterklaas, want soms schort
het best aan onze gastvrijheid. Dat het anders
kan, hebben we bewezen met de uitvoering van
het generaal pardon. Als er eenmaal een besluit
wordt genomen en er wordt een beroep gedaan
op de gemeenten en in het bijzonder op de burgemeesters, dan zijn we tot veel in staat. Daar
kunnen we trots op zijn.
Bij de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen die overal in volle gang zijn, is het
goed als we beseffen dat de crisis niet ophoudt
bij de landsgrenzen. Heel veel gemeenten hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in internationale samenwerking, waarbij de stedenbanden
onverminderd hoog scoren. De oost-west verhouding en de noord-zuid problematiek hebben
veel aandacht gekregen. Vaak is de portefeuille
internationale samenwerking een burgemeestersportefeuille. Juist in deze tijd is het goed om
op te letten dat we ook in de nieuwe raadsperiode aandacht blijven schenken aan de wereld om
ons heen. En leidt dat tot veel discussie dan is
het goed om Sinterklaas te citeren: makkers
staakt Uw wild geraas!

Ronald Bandell, voorzitter NGB
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Politicoloog Merijn Oudenampsen

‘Populisten zeggen niet wat het v
Het politieke establishment heeft de agenda overgenomen van Nieuw-Rechts, met Wilders als belangrijkste exponent. Het politiek discours verloopt daardoor precies zoals Nieuw-Rechts het graag heeft.
Bij de gevestigde partijen leidt dit tot gepolder en geschipper. En daarmee haal je Wilders de wind niet
uit de zeilen. Het is de hoogste tijd voor de herideologisering van de politiek en het herstellen van de
links-rechtsverhoudingen. Alleen dat kan een redelijk alternatief voor PVV-stemmers opleveren. Dit
stelt politicoloog Merijn Oudenampsen. Samen met een groep internationale ontwerpers, verbonden
aan de Jan van Eyk Academie in Maastricht, zocht hij het afgelopen jaar naar een antwoord op de populistische golf die Nederland – en vele andere landen – overspoelt. Niet alleen in de politiek, maar ook in
de media en het design. Hun boek Design Negation (Ontwerp Ontkenning) verschijnt in december.

‘H

et ontbreekt in de Nederlandse politiek
aan een doordachte kritische visie op populisme. Populisme wordt vooral gezien
als simplisme, onderbuikpolitiek en retoriek. En dat is
nogal kortzichtig’, zegt de Amsterdamse politicoloog

‘Populisme wordt vooral gezien als
simplisme, onderbuikpolitiek en retoriek.
En dat is nogal kortzichtig.’
Merijn Oudenampsen. ‘Populisme is een politieke
techniek die vrij ver ontwikkeld is. En zeker geen politiek van “u vraagt, wij draaien’’, zoals talloze politici en
journalisten nogal eens beweren. Blijkbaar geloven zij
echt dat populisten zeggen wat het volk denkt. Dat ligt
iets anders.’
We weten allemaal dat populisme gaat om het bespelen van het volk, zegt hij. Maar het interessante is dat
niemand precies weet wie ‘het volk’ is. Oudenampsen:
‘Het volk is een virtuele categorie. De ene keer is het
“de man op straat” die weet wat er speelt in zijn buurt,
even later is het “Jan met de Pet” of de “hardwerkende
Nederlander” die zucht onder de belastingdruk. Deze
retorische figuren maken duidelijk dat populisten niet
slechts luisteren naar het volk, maar het volk ook letterlijk creëren.’

Moraliteit
Wilders verkondigde geen populair standpunt toen hij
begon. Het was geen gat in de politieke markt dat
8
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braak lag en waar hij invulling aan gaf. Oudenampsen:
‘Hij heeft die markt gecreëerd. De oude politiek kijkt
vooral naar de polls van Motivaction. Als er steun is
voor een bepaald standpunt, nemen ze dat over in
plaats van dat ze verkopen waar ze voor staan. Ze doen
alsof kiezers consumenten zijn en de politiek een product. Doordat de politiek zich heel erg als merk profileert en het bedrijfsleven nadoet, krijg je het probleem
dat het allemaal heel erg a-politiek wordt en dat de moraliteit uit het oog wordt verloren. Politiek moet aangeven hoe de maatschappij eruit moet gaan zien; het bedrijfsleven niet. De oude politiek is dat heel erg kwijtgeraakt. Het politieke conflict wordt vermeden. Dat zie
je nu bijvoorbeeld ook weer bij de bezuinigingen. Er

De actuele tafel 2010
Ook in 2010 is er weer een serie bijeenkomsten
van De actuele tafel. De actualiteitencolleges van
het Nederlands Genootschap van Burgemeesters
gaan daarmee hun vijfde jaar in. Na jaarthema’s
als Sociale cohesie (2005), Radicalisering
(2006), De toekomst van het ambt (2008) en
Burger-bestuur (2009) is volgend jaar Populisme
het centrale thema. In de vijf à zes bijeenkomsten zullen prominente gastsprekers uit wetenschap en maatschappelijke organisaties hun
licht laten schijnen op onderwerpen die verband
houden met populisme.
De data van De actuele tafel 2010 komen in de
opleidingengids 2010, die in de loop van november verschijnt. In januari 2010 ontvangen de burgemeesters het definitieve programma van De
actuele tafel 2010 en kunnen zij zich inschrijven.

t volk denkt, maar creëren het volk’

Merijn Oudenapsen, politicoloog

worden eerst twintig ambtelijke werkgroepen aangesteld; de politiek verbergt zich. De oude politiek
schetst niet waar ze naar op weg is. Het populistische
Nieuw-Rechts heeft wel een duidelijke horizon. De
blanke probleemloze gemeenschap. Het Land van Ooit.
De linkse politiek lijkt helemaal nergens naar op weg.’

Obama
‘De essentie van het populisme gaat om het opsplitsen
van de politieke gemeenschap. Het volk is altijd een
specifieke groep mensen en de rest van de bevolking
expliciet niet. Populisme is gebaseerd op uitsluiting. Ik
ben het dan ook niet eens met NRC-commentator Marc
Chavannes die onlangs schreef dat Obama een “integere populist” is. Essentieel voor Obama is dat zijn politiek uitgaat van de insluiting van alle bevolkingsgroepen. Tot de echte Amerikanen behoren volgens hem
ook de Mexicaanse immigranten. Dit in tegenstelling
tot iemand als de republikeinse vice-presidentskandidaat Sarah Palin, die het heeft over Joe the Plumber
als ‘the real American’. Daarmee plaatst zij de hardwerkende belastingbetalende blanke lagere midden-

klasse in het centrum van de politiek en zegt zij dat
alle anderen geen echte Amerikanen zijn. Die hebben
geen legitimiteit. Wilders doet dat ook. Volgens hem
zijn er echte Nederlanders en anderen. Die rest bestaat dan uit allochtonen, elite, whatever. De politieke
concurrentie kan daar weinig mee, accepteert de thematieken die Wilders op de agenda zet, zoals de problemen in de volkswijken, integratie, de islam. Sommige punten nemen ze over, soms geven ze hem gelijk,
soms ook niet. Ze hopen Wilders daarmee de wind uit
de zeilen te nemen, zodat mensen weer voor een poli-

‘Wij zien veel meer dat populisme ook
vormend werkt op de publieke opinie.’

tiek kiezen die op een genuanceerde manier iets aan
die problemen zegt te willen doen. Maar ondertussen
nemen ze de probleemdefinitie van Wilders over de
islam gewoon over en gaan ze schipperen en draaien.
Veel mensen knappen daarop af en kiezen liever voor
burgemeestersblad 54 2009

9

Wilders, de vrijheidsstrijder, de man die zegt wat hij
denkt, de man die Den Haag op zijn kop zet.’

Diplomademocratie
In zijn boek De diplomademocratie beschrijft de
Utrechtse hoogleraar bestuurskunde Mark Bovens de
nu gangbare opvatting over populisme. Populisme,
stelt hij, is een gezonde bijsturing van een te elitaire

‘Als je als politicus niet meer kunt uitleggen waarin je van mening verschilt van je
tegenstanders heb je een probleem.’

politiek. Het idee van Bovens is dat er een ondervertegenwoordiging is van lager opgeleiden in de politiek.
En omdat lager opgeleiden nu eenmaal andere politieke waarden hebben dan hoger opgeleiden, krijg je dat
de politiek onrepresentatief is. Om de politiek meer
draagvlak in de samenleving te geven en de populistische partijen de wind uit de zeilen te nemen, kiest hij
voor meer lager opgeleiden in de politiek en het invoeren van verkiezingsmethoden die meer populaire participatie mogelijk maken, zoals invoering van de gekozen burgemeester.
Merijn Oudenampsen: ‘Wij kijken op een andere manier naar populisme: het begint bij Fortuyn. Dat was bij
uitstek een zeer elitaire professor en zeker geen lager
opgeleide man van het volk. Wij zien bij uitstek dat het
populisme niet een kwestie is van “u vraagt wij draaien” en “roept u maar”. Maar wij zien veel meer dat populisme ook vormend werkt op de publieke opinie. Dat

daarin standpunten verkondigd worden, die mensen
zich vervolgens eigen maken. Dat leidt tot de conclusie
dat Nieuw-Rechtse populisten hun gedachtegoed veel
beter verkopen dan andere politieke stromingen. En
dan is het dus niet opgelost door meer lager opgeleiden in de politiek te krijgen. Het gaat erom dat je je politiek beter aan de man brengt. Hierin faalt de gevestigde politiek.’

Zwaktebod
Een fundamenteel probleem van de oude politiek in
Nederland, zegt Oudenampsen, is dat het gebaseerd is
op het idee van redelijkheid en onderhandeling. Politieke winst wordt vooral in de achterkamertjes van de
polder behaald. ‘Daar worden de deals gemaakt: het
behoud van de hypotheekrenteaftrek wordt geruild
tegen de liberalisering van de huurmarkt, het generaal
pardon tegen de Irak-oorlog. Dat haalt de confrontatie
uit de politiek. Politici moeten veel vaker duidelijk
maken waarin zij van mening verschillen van hun opponenten. Het is een zwaktebod om te zeggen dat de samenleving zo gecompliceerd is en dat als motivatie aan
te voeren om de nuance te zoeken. Als je als politicus
niet meer kunt uitleggen waarin je van mening verschilt
van je tegenstanders heb je een probleem. En dat
blijkt.’
Door de komst van Nieuw-Rechts ligt de scheidslijn in
de politiek niet meer tussen links en rechts, stelt hij,
maar tussen Wilders cum suis en de rest. ‘Wilders
heeft het politieke landschap geherdefinieerd. Mark
Rutte is een liberaal en dus ook links. En de SP staat
aan conservatieve zijde vlak naast Wilders. De scheidslijn ligt nu tussen het kleinzielige nationalistische volk
dat zich achter de dijken verschanst en de kosmopolitische elite. Het probleem met Pechtold is dat hij zijn
sterke positie in de polls ontleent aan Wilders. Hij is
anti-Wilders.’
Vooral ‘links’ kan, volgens Oudenampsen, met deze liberaal-conservatieve scheidslijn moeilijk uit de voeten.
‘Een typisch linkse partij heeft van beide elementen
wat. Wat je moet doen is de manier veranderen waarop
het debat wordt gesteld door Wilders. Je moet weer
een links-rechts tegenstelling creëren. “Links’’ moet de
sociale problemen anders inkaderen dan de stigmatiserende politiek van Nieuw-Rechts. Zij moet de etnische tegenstellingen depolitiseren en andere thema’s,
op sociaal-economisch terrein, juist herpolitiseren.
Nieuw-Rechts koppelt de integratieproblematiek altijd
aan de achterlijkheid van de islam. Vanuit een linkse
visie zou je kunnen zeggen: “Die integratieproblematiek is een probleem van emancipatie en verheffing,
niet van de islam”.’ <
Peter van Noppen
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DGBK
‘Handen af van onze burgemeesters’
Op 1 oktober vond het jaarlijkse NGB congres plaats.
Traditiegetrouw houdt de minister van BZK bij die
gelegenheid een speech.
Zij kon in haar toespraak ditmaal melden dat de afgelopen periode verschillende dossiers in de Tweede
Kamer besproken zijn die de positie van de burgemeester betreffen, inclusief de rechtspositie. Op een
aantal onderwerpen zijn belangrijke stappen gezet.
Minder positieve berichten zijn er echter ook. Zo berichtte de pers op diezelfde ochtend van 1 oktober
dat 69% van de burgemeesters en wethouders het
afgelopen jaar te maken heeft gehad met ongewenst
gedrag, van schreeuwen tot beledigingen, van bedreigingen tot daadwerkelijke uitvoering in de vorm
van slaan, schoppen en zelfs schieten. Ongewenst
gedrag is met 10% toegenomen ten opzichte van de
meting van 2007.
De gemeente met als boegbeeld de burgemeester
staat dicht bij zijn burgers. Zeker in deze tijden met
mondige en goed geïnformeerde burgers kunnen lokale bestuurders als eerste kritiek opvangen als
maatregelen hen niet welgevallig zijn. En een enkele
keer slaan die kritieken letterlijk en figuurlijk door.
Dan is het incasseren.
Natuurlijk wordt eraan gewerkt om op deze onacceptabele uitwassen een antwoord te geven. Denk aan
het NGB steunpunt waar collegiale steun wordt geleverd. Samen met het NGB is de afgelopen tijd ook
gewerkt aan andere maatregelen. De minister kon
haar speech dan ook afsluiten met de overhandiging
van het landelijk geweldsprotocol voor burgemeesters en het boek over de Vertrouwenslijn aan de heer
Bandell in zijn rol als NGB voorzitter.
Dat neemt echter niet weg dat verbaal of fysiek geweld voor de individuele burgemeester (en zijn of
haar gezin of omgeving) heel ingrijpend en beangstigend zal zijn. Ik ben mij daar zeer van bewust en
voel mee met diegenen die het daadwerkelijk overkomt. Voor hen is vooral belangrijk te weten dat zij
niet alleen staan en dat zij kunnen rekenen op steun
van onze minister. ‘Handen af van onze burgemeesters’.
Andrée van Es, Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Andrée van Es
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Jaarrede NGB-voorzitter Ronald Bandell

De gezagsrol op het netvlies
Het gezag van de burgemeester stond centraal in de jaarrede die de voorzitter van het Genootschap,
Ronald Bandell, tijdens het najaarscongres hield. Zijn laatste, want zoals bekend legt hij per 1 februari
a.s. het ambt van burgemeester van Dordrecht neer en dus ook het voorzitterschap van ons genootschap. Reden voor Bandell wellicht om in zijn jaarrede een aantal van zijn zorgpunten over ontwikkelingen rond de burgemeestersfunctie te uiten.

I

n de jaarrede stelde Bandell dat het evenwicht in
taken en bevoegdheden van de burgemeester
voortdurende aandacht vraagt. ‘Het is belangrijk
te beseffen dat meer macht ten koste kan gaan van
gezag. Macht is geformaliseerde invloed. Een burgemeester met gezag moet zijn invloed vooral hebben
van informele factoren. Meer macht kan ten koste
gaan van gezag, want meer bevoegdheden leiden er
toe dat de burgemeester meer op het toneel staat en
minder achter de schermen kan betekenen. De informatieverstrekking over delinquenten is daar een illustratie van. Als je het formeel weet, moet je er wat
mee en kijkt iedereen naar de burgemeester. Probeer
dan maar eens zaken in het reine te krijgen.’

Vertrouwen
Volgens Bandell is gezag niet vanzelfsprekend. ‘Je verkrijgt het door je persoonlijk optreden en daar moeten
wij het steeds meer van hebben. Gezag heeft alles te
maken met vertrouwen. Als de mensen je niet vertrouwen, heb je geen gezag. En niet alleen de inwoners
moeten je vertrouwen, maar ook de gemeenteraad en
niet te vergeten de wetgever.’ De NGB-voorzitter
noemt het generaal pardon voor uitgeprocedeerde
asielzoekers ‘een mooi voorbeeld van het effect dat

‘Het is belangrijk te beseffen dat meer
macht ten koste kan gaan van gezag.’

het schenken van vertrouwen door de wetgever aan de
burgemeesters in de praktijk kan bewerkstelligen.’

Decentraal politiebestel
Met zorg kijkt Bandell naar de ontwikkelingen in het politiebestel. ‘De integratie van de politie in de lokale samenleving is goed. Niet veranderen dus. Maar wat op12
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Ronald Bandell, voorzitter NGB

valt, is dat de betrokkenheid bij en invloed op het veiligheids- en politiebeleid in de raad of deelgemeenteraad
niet groot is. Ik maak mij zorgen over de marginale invloed van de raad in de praktijk. Moeten we niet goed
nadenken over de wijze waarop de raad bij dit onderdeel
van onze portefeuilles kan worden betrokken, ook en
juist in het duale stelsel? En geeft dit ook geen aanleiding om bij alle veranderingen die het politiebestel te
wachten staan juist eens meer van onder naar boven te
redeneren? Van de burger uit en niet top-down?’
De NGB-voorzitter stelt daarbij de vraag wat de gezagsrol van de burgemeester in de praktijk nu nog precies
voorstelt. ‘Zelfs Kamerleden denken soms dat als er een
probleem is met de openbare orde in een gemeente
waar de burgemeester geen korpsbeheerder is, de
korpsbeheerder voor dat probleem kan worden aangesproken en ter verantwoording geroepen. Daar is er dus
soms gebrek aan kennis van de spelregels binnen het
openbaar bestuur,’ zegt Bandell. ‘Ook bij de veiligheidsregio is het noodzakelijk de gezagsrol van iedere burgemeester in de eigen gemeente goed op het netvlies te
houden.’ <
Ruud van Bennekom/NGB

Toespraak minister Ter Horst tijdens NGB-najaarscongres

De burgemeester als alleskunner
‘Als burgemeester sta je soms even in het oog van de orkaan.’ Met die woorden opende minister Ter
Horst haar jaarlijkse toespraak op het najaarscongres van dit jaar. Ze refereerde daarmee aan wat burgemeester Fred de Graaf op Koninginnedag overkwam en sprak met bewondering over diens optreden.
‘Daar stond een burgemeester! Een die persoonlijk leiding gaf aan het crisisteam, maar ook voorging in
het verdriet en daarmee een samenbindende rol vervulde.’

V

olgens de minister zal er de komende tijd meer
dan ooit behoefte zijn aan een moderne, bindende, burgemeester. Zij wil ervoor zorgen dat de
burgemeesters zo stevig mogelijk in hun schoenen
staan. ‘Er is mij veel aan gelegen om u daarbij een goede
positie te geven: voldoende bevoegdheden en een stevige rechtspositie. De minister van BZK is er om u te ondersteunen, niet om u op de huid te zitten,’ hield de bewindsvrouwe haar gehoor voor.

Continue factor
Maar wat is dan het nieuwe burgemeestersprofiel in
de ogen van Ter Horst? ‘De moderne burgemeester
neemt de verantwoordelijkheid op het terrein van
openbare orde en veiligheid. De burgemeester heeft
er op dit terrein nieuwe bevoegdheden bij gekregen.
De praktijk wijst uit dat die nieuwe bevoegdheden
voorzien in een behoefte,’ stelde de minister. ‘En de
moderne burgemeester investeert in het voorzitterschap van de gemeenteraad. De dualisering heeft de
centrale positie van de burgemeester in het gemeentelijk bestel niet aangetast. Sterker nog, als gevolg

van die functionele scheiding tussen raad en college
is het belang van het raadsvoorzitterschap van de
burgemeester alleen maar toegenomen. Hij of zij is
immers de enige schakel tussen raad en college.’ Ter
Horst vindt ook dat de moderne burgemeester een
actieve rol heeft bij de coalitieonderhandelingen, zij
het niet als informateur. ‘De burgemeester is de continue factor en heeft temidden van het partij-politieke spel een belangrijke rol in het bewaken van het
algemene belang van de gemeente en de visie voor
de langere termijn. Dat is soms spitsroeden lopen.’

Integriteit
Ook bij integriteitsvraagstukken vindt Ter Horst dat de
moderne burgemeester de leiding moet nemen. ‘Integriteit raakt het aanzien van ons openbaar bestuur en bepaalt het vertrouwen van de burgers in de overheid. Ik
vind dat de burgemeester als boegbeeld van de gemeente ook het levende bewijs moet zijn van een integere
overheid,’ aldus Ter Horst, die ook aandacht voor de integriteit van de beroepsgroep zelf vroeg. ‘De steeds terugkerende discussie over onkostenvergoedingen en declaraties is funest voor het vertrouwen in het openbaar
bestuur. Vandaar dat ik heb voorgesteld om dit soort
zaken in de toekomst gewoon op internet structureel
openbaar te maken. Dat is niet alleen transparant en
controleerbaar, maar komt ook de verantwoording ten
goede.’

Rechtspositie
Tenslotte zei de minister dat de moderne burgemeester een stevige rechtspositie nodig heeft en niet te
lang op één plek moet blijven. ‘De burgemeester gaat
naar de APPA,’ zei de minister kort en krachtig. ‘En in
z’n algemeenheid dat we moeten voorkomen dat een
burgemeester weg moet omdat zijn houdbaarheidsdatum verstreken is.’ <
Guusje ter Horst, minister van BZK

Ruud van Bennekom/NGB
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Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur

De opgetuigde burgemeester
‘De burgemeester moet van tijd tot tijd optreden, zeker, grenzen stellen. Maar de opkomende hang naar
“de Sterke Man” in dit land moet met kracht worden tegengesproken.’ Dat was tijdens het najaarscongres de heldere stellingname van de kersverse voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur,
Jacques Wallage, tot voor kort burgemeester van Groningen.

V

oor Jacques Wallage is de gehoorde tegenstelling Sheriff of Burgervader? een beetje overdreven. ‘Op zichzelf is de handhavende burgemeester natuurlijk niets nieuws. Wie vergunningen
verleent, kan ze ook intrekken. Wie verantwoordelijk is
voor de openbare orde moet ook in de benen komen
wanneer deze orde wordt geschonden’, zegt Wallage.

‘Fatsoenlijke burgers voelen zich vaak
door dat handelend optreden van de
burgemeester in bescherming genomen.’

‘Maar op zichzelf hoeft die inzet niet schadelijk te zijn
voor de meer burgervaderlijke rol. Fatsoenlijke burgers
voelen zich vaak door dat handelend optreden van de
burgemeester in bescherming genomen. Waar de sheriff individuele burgers wellicht stevig “afrekent” op
hun gedrag, zal deze gestrengheid voor vele anderen
juist passen bij de vader, die het gezin beschermt’,
zegt Wallage.

Fatsoenlijk samenleven
Toch plaatst de nieuwe ROB-voorzitter de vraag in een
ander perspectief nu de bevoegdheden elkaar wel in
rap tempo opvolgen en bovendien, zoals bij huiselijk
geweld, de burgemeester zeer direct in het leven van
burgers gaat ingrijpen. ‘Bij de IBS is de wet er tenminste op gericht dat het instrument niet wordt toegepast,
anders dan in omstandigheden waarin er geen alternatieven zijn. Meer recent toegekende burgemeestersbevoegdheden lijken zich meer tot de burgemeester te
richten en niet als een soort noodgreep, maar als een
garantie naar de samenleving toe: onder specifieke
omstandigheden zult gij optreden!’, zegt Wallage. ‘Wat
in ons land binnensluipt, is het gevoel dat de burgemeester een soort sluitstuk wordt in de strijd voor fatsoenlijk samenleven. Die aanvullende taken en be14
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voegdheden accentueren het feit dat de burgemeester
een zelfstandig bestuursorgaan is en de vraag dringt
zich allereerst op hoe dat de verhouding tot zijn medeverantwoordelijkheid voor het beleid van burgemeester en wethouders raakt. De beweging de burgemeester extra eigenstandige bevoegdheden te geven kan
makkelijk in conflict komen met de ontwikkeling van
de laatste jaren om het werk van de politie als onderdeel van integraal veiligheidsbeleid te zien.’ Dat beleid
is volgens Wallage ‘typisch B&W’.
Wallage ziet een forse paradox: de burgemeester
wordt opgetuigd met taken en bevoegdheden omdat
hij algemeen wordt gezien als de meest nabije en geloofwaardige bestuurder in ons bestel. ‘Maar hoe meer
hij kan handelen, hoe meer hij zelfstandig moet handelen, hoe meer hij ook persoonlijk in gebreke gesteld
kan worden. En hoe meer hij ingrijpt, hoe meer zijn rol
verschuift van de hoeder van het proces naar bestuurlijke activist. Deze spanning is niet nieuw. We kennen
een vergelijkbare paradox in het debat rond de benoemingswijze van de burgemeester’, constateert Wallage. ‘Net als bij de wijze van benoeming geldt bij het

‘Hoe meer hij ingrijpt, hoe
meer zijn rol verschuift
van hoeder van het
proces naar bestuurlijke
activist.’
optuigen met extra bevoegdheden dat het verstandig
is hardop te bespreken wat voor rol men op de langere
termijn wil dat de burgemeester moet vervullen. Theoretisch is het denkbaar dat ondanks extra executieve
verantwoordelijkheid de burgervaderrol intact blijft.
Dat vraagt dan wel per ingreep een legitimatie vanuit

hun vergunning wilden afpakken na een indringend
bibob-advies. De weerstand tegen de overheid is vaak
zo groot dat er vrij snel slijtage optreedt in de neutrale
reputatie van de burgemeester. Laat men zich dan ook
niet verkijken op de bestuurlijke draagkracht van de
modale burgemeester. Die lijkt nu vrij hoog, zeker in
vergelijking met gezagsdragers in Den Haag. Maar wie
eenmaal uit de schaduw van de redelijkheid en de
evenwichtigheid in het volle licht van de catch-as-catch
can aanpak is gestapt, krijgt onherroepelijk met dezelfde slijtage te maken, waar politieke bestuurders in Den
Haag mee worstelen.’

Collegeverantwoordelijkheid

Jacques Wallage, voorzitter Raad voor het openbaar bestuur

die bredere verantwoordelijkheid. Maar er zullen
steeds meer burgers komen, die hun burgemeester als
partij zien in maatschappelijke spanningen. Natuurlijk,
er is ook een argumentatie denkbaar die straatverboden, huisverboden, e.d. plaatst binnen de “strenge
vader”-rol. De brave burger wordt in meer extreme situaties beschermd door een burgervader met de bevoegdheden daartoe.’

Catch-as-catch can
Wallage vindt dat het probleem niet zozeer in de bevoegdheden zit, als wel in de bestuurscultuur. Wallage:
‘De waardering voor de burgemeester heeft veel te
maken met diens onpartijdigheid; daar hoort een min
of meer objectieve houding bij, een soort redelijkheid,
die breed herkend en erkend wordt. De vraag is dan
ook of die burgemeesterlijke basishouding intact kan
blijven wanneer diezelfde functionaris rechtstreeks in
het maatschappelijk verkeer ingrijpt. Een voorproefje
van het antwoord op die vraag hebben burgemeesters
gekregen, die op grond van de openbare orde cafés
moesten sluiten of exploitanten van prostitutiepanden

Wallage wijst erop dat de burgemeester geen politieke
bestuurder en niet de baas van de gemeente is. ‘Dat is
de burgemeester niet. En dat moet hij ook niet willen
zijn. Met de afwijzing van de rechtstreeks gekozen burgemeester is naar mijn inzicht die coachende, de integraliteit bevorderende rol van de burgemeester onderstreept. Hoe zeer sommige burgemeesters ook van tijd
tot tijd doen alsof zij een eigenstandige missie voor
hun gemeente hebben, hoezeer de media de boegbeeldfunctie van de burgemeester ook uitvergroten, hij
is toch niet meer of minder dan de enthousiasmerende
voorzitter van College en Raad’, vindt Wallage. ‘En het
is ook maar de vraag, waarom de gezochte extra interventiemogelijkheden niet namens het College als geheel kunnen worden ingezet. Dit is een tijd, waarin een
zekere krachtpatserij de landelijke politiek niet vreemd

‘Laat men zich niet verkijken op de
bestuurlijke draagkracht van de modale
burgemeester.’
is. “Keihard” moet er worden opgetreden, alsof dat
recht doet aan de complexiteit van veel vraagstukken.
In de werkelijkheid van onze steden en dorpen moeten
organisaties, instellingen en burgers vooral gezamenlijk verantwoordelijkheid leren nemen. Dat sluit corrigerend ingrijpen niet uit. Soms zelfs niet door de burgemeester. Maar hoe minder sheriff hij is, hoe meer
ruimte de burgervader krijgt. En hoe meer geaccepteerd zal worden dat zijn primaire taak is te zorgen dat
er goede besluiten worden genomen door Raad en College. Op een goede, dat wil zeggen democratische,
manier.’ <

Ruud van Bennekom/NGB
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Alfred Veltman, burgemeester van Someren

Schrijnende situatie Bulgaarse e
In het voorjaar kwam de gemeente Someren in het nieuws met een actie tegen de eigenaresse van een
aspergeboerderij. Wat begon als een actie om de brandveiligheidsregels van het pand na te leven, eindigde in het vertrek van 36 Oost-Europese werknemers die onder erbarmelijke omstandigheden op de
boerderij aan het werk waren. Het Burgemeestersblad sprak hierover met Alfred Veltman, burgemeester
van Someren.

O

p veel plaatsen in Nederland werken Polen,
Bulgaren en Roemenen. Onder welke omstandigheden deze Oost-Europeanen werken
en leven, is vaak niet bekend. In het voorjaar werd
Alfred Veltman geconfronteerd met een verschrikkelijke situatie bij een aspergekwekerij in zijn gemeente. ‘Tijdens het aspergeseizoen werkten er vooral
Roemeense arbeiders. De eigenaresse had al in 2002
gevraagd of zij gedurende het seizoen werknemers
op haar boerderij mocht laten overnachten. Verschillende overheden werkten op dat moment al aan een
oplossing voor het probleem van de huisvesting van

‘Zij wilden maar een ding: zo snel mogelijk terug naar Roemenië.’

tijdelijke arbeidskrachten. In die context besloot de
gemeente om de huisvesting van mensen in het aspergeseizoen te gedogen. Wel stelden wij als voorwaarde dat de brandveiligheid bij de eigenaresse in
orde moest zijn.’
In april 2008 brengen de burgemeester en de verantwoordelijke wethouder in gezelschap van onder
meer DG Wouters van het ministerie van LNV een bezoek aan de boerderij. ‘LNV had het probleem rond
de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten geadopteerd, omdat het een problematiek is die ook
op andere plaatsen in het land speelt. Bij dat bezoek
constateerden wij dat de eigenaresse zonder ons
medeweten de gehele bovenverdieping tot kamers
had verbouwd. Toen wij dat zagen, zijn wij onmiddellijk op brandveiligheid gaan controleren. Die bleek
niet in orde, mede omdat de brandveiligheid van het
deel dat eerder was goedgekeurd weer teniet was
gedaan. De arbeidskrachten waren inmiddels weg en
wij hebben toen afspraken met haar gemaakt over
16
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hoe zij voor het komende seizoen de situatie opnieuw brandveilig kon maken.’

Ontruiming
Een jaar later blijkt dat de eigenaresse de afspraken
niet nakomt en wederom werknemers huisvest in
een brandonveilige omgeving. De gemeente besluit
om de boerderij te ontruimen, waarna de eigenaresse een voorlopige voorziening tegen het besluit
vraagt. ‘Van de rechter kreeg zij nog een aantal
dagen om de brandveiligheid alsnog te verbeteren.
Toen bleek dat zij wederom haar afspraken niet was
nagekomen, kreeg de gemeente groen licht om op
vrijdagmiddag om 12 uur met de ontruiming te beginnen.’ De gemeente kondigt de ontruiming bij de
werknemers aan, door hen een brief in het Roemeens uit te reiken. ‘In de brief hadden we aangegeven waarom wij de volgende dag zouden gaan ontruimen. Toen wij voor de ontruiming aankwamen,
stonden de mensen ons al op te wachten. Ze wilden
niet langer voor deze mevrouw werken. Toen kwamen de werknemers ook met het verhaal dat zij door

‘Pas als het te laat is, kom
je er achter dat andere
overheden met
hetzelfde dossier bezig
zijn geweest.’

mevrouw Janssen waren uitgebuit. Zij wilden maar
een ding: zo snel mogelijk terug naar Roemenië.’ Gedurende de dag wordt het plaatje steeds helderder
voor Veltman. ‘Ze hadden hun paspoorten en verzekeringspapieren moeten inleveren. Mensen kregen

e en Roemeense werknemers
pas aan het eind van de periode uitbetaald, zodat ze
in volstrekte afhankelijkheid van de aspergekweker
opereerden. Zij werden niet volgens afspraken betaald en konden alleen boodschappen doen in een
winkeltje van de eigenaresse.’
Uiteindelijk regelt de gemeente een bus, die een
groot deel van de groep Roemenen naar huis brengt.
In de pers ontstaan de meest wilde verhalen, onder
meer over slavernij waarvan sprake zou zijn. ‘Het verhaal lag genuanceerder, maar het was lastig om die
nuance over te brengen’, aldus Veltman. ‘Mede daarom besloot ik om in te gaan op een verzoek van Knevel en Van den Brink. Omdat het een live-programma
is waarin niet geknipt kan worden, gaf het me de gelegenheid om de situatie goed toe te lichten.’

Achterblijvers
Van de Roemenen willen negentien achterblijvers wel
voor de eigenaresse blijven werken. ‘Zij werden in
tenten ondergebracht op het terrein van de boerderij.
Wij hebben er goed naar gekeken en stelden vast dat
de tenten sober maar doelmatig waren. In de buitenwereld werd die stap niet begrepen. Het Eindhovens
Dagblad opende met de kop ‘Burgemeester Someren
moet weg’. Het was een vreemde gewaarwording om
dat in de krant te lezen. Maar wij vonden het gezien
de omstandigheden toelaatbaar dat de werknemers
die wilden blijven in tenten werden ondergebracht en
gebruik maakten van het sanitair in de boerderij. Bovendien stonden wij voor een deel met de rug tegen
de muur, omdat wij als gemeente wel eisen kunnen
stellen aan de brandveiligheid, maar geen eisen kunnen stellen aan tal van andere voorzieningen. Dat juridische onderscheid is in de buitenwereld moeilijk
uit te leggen.’
Hoe schrijnend de situatie ook was, volgens Veltman
was deze situatie een uitzondering. ‘Het is niet
symptomatisch voor de sector. Wel ben ik in de toekomst meer op mijn qui vive bij Roemeense en Bulgaarse werknemers, omdat zij minder mogelijkheden
hebben om in Nederland te werken dan werknemers
uit de andere EU-lidstaten. Daardoor kunnen zij minder eenvoudig naar een andere werkgever switchen
en lopen zij eerder het risico slecht behandeld te
worden.’

Alfred Veltman, burgemeester van Someren

Arbeidsinspectie
Veltman stelt vast dat de samenwerking met andere
overheidsorganen in dit soort situaties te wensen
overlaat. ‘Pas als het te laat is, kom je er achter dat
andere overheden met hetzelfde dossier bezig zijn
geweest. De Arbeidsinspectie had mevrouw Janssen
in de loop der jaren al 600.000 euro aan boetes opgelegd. Dat wisten wij niet toen wij met haar in discussie waren over de brandveiligheid. Hadden wij
vooraf overleg gehad, dan hadden we ook een beter
beeld gekregen van de manier waarop deze mevrouw
met regels omgaat. Dan hadden wij er dichter bovenop gezeten en in gezamenlijkheid deze situatie eerder kunnen stoppen.’ <
Wouter Jong/NGB
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Beemster burgemeester Harry Brinkman, president van de OWHC

‘Zeemijl en Gulden Snede z

Het gebeurt je niet elke dag dat je voor het Burgemeestersblad een president mag interviewen. Maar
gelukkig hebben we in Beemster burgemeester Harry Brinkman, die vorige maand gekozen is tot president van de OWHC: de Organization of World Heritage Cities. Daarom toog Ruud van Bennekom naar de
prachtige Noord-Hollandse polder voor een gesprek over de enige gemeente in Nederland die voorkomt
op de Unescolijst van werelderfgoedsteden.

‘D

e Unesco heeft een lijst met 850 werelderfgoederen’, legt Harry Brinkman uit, ‘en die
zijn te onderscheiden in natuurgebieden,
cultureel erfgoed en immateriële erfgoederen. Binnen
de culturele erfgoederen gaat het om objecten, steden
en gebieden. Beemster is de enige gemeente in Nederland waarvan het totale grondgebied op zich door de
Unesco erkend is als werelderfgoed en daarom lid is
van de OWHC, de organisatie van werelderfgoedsteden.’

Nieuwe inwoners
Volgens Brinkman is erfgoed iets wat je krijgt, waar je
vervolgens zuinig op moet zijn om het daarna door te
geven aan de volgende generaties. ‘In Beemster
nemen we dat heel serieus. We hebben daarbij veel
steun aan de OWHC, omdat je daar ervaringen met andere gemeenten kunt uitwisselen. Tweejaarlijks is er
een internationaal congres en daar bespreken we
vraagstukken die alle werelderfgoedsteden bezighou-

den. Hoe vertel je de jeugd dat ze zuinig op het erfgoed moet zijn? Hoe betrek je nieuwe inwoners bij het
erfgoed in de gemeente? Hoe gaat ontwikkeling hand
in hand met het bewaken van het erfgoed? Wat te doen
na verwoesting: restaureren of juist niet? Dat zijn vragen waar alle steden mee worstelen en dan is het goed
om van elkaar te kunnen leren’, zegt Brinkman.
In het buitenland staan de steden die voorkomen op
de werelderfgoedlijst in hoog aanzien. ‘Bij ons is het
toch veel meer “doe maar gewoon”, constateert
OWHC-president Brinkman, ‘maar elders zie je dat steden zich echt afficheren als werelderfgoedstad. Beemster ziet de erkenning als een soort kwaliteitskeurmerk
en je ziet dat de inwoners ook trots zijn op hun polder.
Het unieke is dat we binnen de gemeentegrenzen ook
nog vijf forten van de Stelling van Amsterdam hebben.
De Stelling staat ook op de werelderfgoedlijst van de
Unesco. Dat maakt het gebied voor buitenlandse bezoekers zo interessant. Amsterdam is ook bezig om
met de grachtengordel als werelderfgoedstad erkend
te worden. De combinatie van de stad en het landelijk
gebied, beide in de 17e eeuw ontwikkeld, zou voor
zowel Amsterdam als Beemster heel mooi kunnen uitwerken. Overigens kun je als gemeente niet zelf een
aanvraag indienen; alleen de nationale overheden
kunnen een voordracht doen.’

Gebiedsontwikkeling
Voordat Harry Brinkman burgemeester van Beemster
werd, was hij onder andere wethouder in Purmerend.
Van huis uit is hij echter ‘techneut’, zoals hij het zelf
omschrijft. Brinkman voltooide de hbo-opleidingen
elektronica en later bedrijfskunde aan de Hogeschool
van Amsterdam. Hierna werkte hij onder meer bij de
Koninklijke Luchtmacht, de NAVO en Fokker. Waar komt
dan die betrokkenheid bij Werelderfgoed Beemster
vandaan? ‘Ik was getroffen door de techniek en de mathematica die erachter schuil gaat. Die heeft me getrof18
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e zijn onze vrienden’

Harry Brinkman, burgemeester van Beemster en president van de OWHC

fen en ik raakte steeds nieuwsgieriger naar de achtergronden van het monumentale gebied’, zegt Brinkman.
Om dat te kunnen begrijpen en om de reden te weten
waarom nu juist Beemster op de lijst van werelderfgoedsteden terecht is gekomen, is een blik op de plattegrond nodig. De droogmaking van De Beemster vond
in de 17e eeuw plaats. De Beemster ringvaart omkadert het gebied. ‘Daarbinnen is een landschapsinrichting voor het hele gebied toegepast die gebaseerd is
op de Vitruviaanse principes hechtheid, nut en schoonheid uit de oudheid. De Zeemijl (1852 meter) en de
Gulden Snede zijn gebruikt voor de maatvoering en
verhoudingen. Alle wegen, knooppunten en bebouwing
zijn terug te voeren op deze twee principes’, legt ‘techneut’ Brinkman uit.
Voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied respecteert de gemeente die Zeemijl en de Gulden Snede.
‘We leven hier natuurlijk niet onder een kaasstolp. De
kernen van de gemeente mogen best wat groeien, als
de principes van de landinrichting maar gevolgd worden. Binnen het college ligt de ontwikkeling van het
Werelderfgoed bij alle portefeuillehouders. Ik ben weliswaar het gezicht naar buiten, maar het Werelderfgoed loopt als een rode draad door alle portefeuilles.
Zo hebben we een project waarin alle ontwikkelgebieden – van energie tot waterbeheer, van de bebouwing
tot de agrarische sector – gekoppeld zijn aan de principes van de landinrichting. Dat lijkt misschien lastig,

maar in de praktijk is het juist prettig. We hebben de
Zeemijl en de Gulden Snede tot onze vrienden gemaakt. Dat maakt beleid herkenbaar en zo versterken
we juist de kwaliteit van het Werelderfgoed.’

Willemstad
Als president van de OWHC heeft Harry Brinkman nu
een enorm netwerk. ‘Met Vaticaanstad is Beemster de
kleinste gemeente van de vereniging, maar dat speelde
niet mee bij de verkiezing. Die verloopt overigens in
twee ronden. De algemene ledenvergadering kiest het
bestuur en kiest vervolgens ook de nieuwe president,
tevens voorzitter van het bestuur. Dit jaar werd ik dus
in Quito uit de kandidaten tot voorzitter gekozen,
nadat ik afgelopen jaren al penningmeester en een van
de vice-voorzitters was. De zittingstermijn is twee jaar
en in 2011 is het Portugese Sintra het decor van de volgende verkiezing’, aldus Brinkman. Tot die tijd heeft hij
het druk met de aansturing van het OWHC-bureau in
Quebec, de bestuursvergaderingen die over de hele
wereld plaatsvinden, de secretariaten in de regio’s en
het klankbord van de acht Nederlandse werelderfgoederen, waarin Beemster ook Willemstad (Curaçao) vertegenwoordigt. <
Ruud van Bennekom/NGB
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Beste portefeuillehouder P
‘Personeel is het kapitaal van de gemeente. Functioneert het personeel, dan functioneert de gemeente’.
Aan het woord is Harry de Vries, burgemeester van Lingewaard en door de VNG uitgeroepen tot beste
portefeuillehouder P&O 2009. Een gesprek over vernieuwend personeelsbeleid: hoe doe je dat en wat
levert het op?

Hoe vond u het toen u hoorde dat u door uw
personeel was genomineerd?
‘Erg verrast! Ik ben nog maar kort burgemeester dus ik
vond het erg leuk dat ik nu al ben genomineerd, en
zeker door eigen medewerkers. Ik vind het een erkenning voor waar we als gemeente Lingewaard met z’n
allen mee bezig zijn.’

Waarom denkt u dat u bent genomineerd?
‘Vanwege de vernieuwing. We proberen de gemeente
een impuls te geven door op alle terreinen meer extravert te opereren. Een belangrijk onderdeel hierbij is

‘Plannen maken is één, maar voer het
ook uit!’
dat daarvoor een andere cultuur nodig is. En mensen
maken de cultuur. Dus een van de belangrijkste speerpunten binnen de organisatie vond ik het personeelsbeleid. Je moet als portefeuillehouder actief meeden-

Een van de strategische thema’s van de VNG van
2009 is ‘eerste overheid, beste werkgever’. Binnen dit thema ontplooit de VNG een aantal activiteiten die gemeenten ondersteunen in hun rol
van aantrekkelijke werkgever. Dit om het hoofd
te bieden aan de krapper wordende arbeidsmarkt en de veranderende taken en werkwijzen
voor gemeenten.
In het kader van dit strategische thema heeft de
VNG dit voorjaar een verkiezing voor beste portefeuillehouder P&O georganiseerd. Ambtenaren
kregen de gelegenheid hun portefeuillehouder
te nomineren. Op het VNG-congres in Almere
werd de winnaar bekend gemaakt.
Meer informatie over het thema vindt u op:
www.vng.nl/bestewerkgever
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ken in vernieuwingen en zichtbaar zijn. En je motiveert
mensen het beste door iets te gaan doen. Plannen
maken is één, maar voer het ook uit!’

Kunt u een paar voorbeelden noemen van vernieuwingen die zijn doorgevoerd?
‘In Lingewaard doe je een project van A tot Z. Bij andere gemeenten ben je vaak wel betrokken bij een project, maar ben je er een onderdeel van. Wij willen medewerkers de verantwoordelijkheid geven. Hierdoor
wordt het echt een eigen product. Bij strategische projecten (Lingewaard kent er hiervan 25) worden er duo’s
vanuit de bestuurlijke en ambtelijke organisatie gevormd. Het project kent hierdoor een bestuurlijke en
een ambtelijke trekker. Hiermee wordt de kloof verkleind die er toch vaak is tussen bestuur en ambtenaar
en wordt een versnellingsslag behaald.
Een ander voorbeeld is het benoemen van interne
talenten. We kennen een talentenprogramma waarbij
medewerkers de kans krijgen om horizontaal of verticaal te groeien. Een talent kan iedereen zijn: ongeacht leeftijd. Het gaat daarbij om kennis, vaardigheden en houding. En medewerkers die niet in het
programma zitten, worden gestimuleerd om zich tot
talent te ontwikkelen. Iedere organisatie kent voorlopers, meelopers en achterlopers. Wij willen met
name de meelopers motiveren om ook eens voorop
te lopen. Het leuke van het talentenbeleid is dat
het medewerkers zijn uit alle lagen van de organisatie.’

Wat doen genoemde vernieuwingen met het
zittende personeel? Kan iedereen mee?
‘Ja, nagenoeg iedereen kan mee en voelt zich goed bij
de nieuwe werkwijze. Hierbij heeft ook geholpen dat
we een nieuwe gemeentesecretaris hebben die meedenkbijeenkomsten heeft georganiseerd. Zelf heb ik
‘een bakkie met Harry’ geïntroduceerd. Door met medewerkers te praten, krijg je namelijk ontzettend veel
informatie en creëer je veel wederzijds begrip. Dit
werkt veel beter dan welk medewerkerstevredenheidsonderzoek dan ook.

r P&O 2009: Harry de Vries
investeer je in mensen waardoor je een aantrekkelijke
werkgever bent en medewerkers langer willen blijven.
Het investeren in mensen uit zich ook in ons Arbobeleid. We bieden complete en veelzijdige sportprogramma’s aan. Hiermee dien je twee doelen: medewerkers blijven gezonder en je stimuleert de teambuilding
en collegialiteit. En juist omdat we een herindelingsgemeente zijn, is dit van belang.

‘We ontwikkelen onze eigen talenten en
hebben hierdoor minder externen nodig.’
Een andere wijze om extern zichtbaar te zijn, is het onderhouden van nauwe contacten met de hogeschool
en universiteit. Zo houden wij gastcolleges op de HAN
(Hogeschool Arnhem en Nijmegen), waarbij we laten
zien hoe de gemeente georganiseerd is en hoe leuk
het is om daar te werken. Hierin blijken wij trendsetter
te zijn. Wat vooral erg wordt gewaardeerd, is dat de
portefeuillehouder/bestuurder zelf een verhaal houdt
en het niet overlaat aan de ambtelijke organisatie.
Daarnaast zijn wij ook sponsor van de vereniging bestuurskunde van de universiteit van Nijmegen.’

Harry de Vries, burgemeester
van Lingewaard

We zien dat medewerkers voelen dat ze verantwoordelijkheid krijgen en dat ook leuk vinden.’

De gemeente heeft voor de buitenwereld toch
vaak een stoffig karakter. Hoe laat je zien dat
je een vernieuwende gemeente bent waar
mensen kansen krijgen?
‘Door zichtbaar te zijn. Zo zijn wij aanwezig op de carrièrebeurs voor bedrijven. Daarnaast zijn we bezig met
een traineepool voor de regio. Hierbij betrekken we
ook het bedrijfsleven, zodat medewerkers een goede
keuze voor de komende werkgever kunnen maken.
We gaan investeren in medewerkers. Daarvoor hebben
we een budget van 1 miljoen euro voor een periode
van vier jaar vrijgemaakt. Dit budget financieren we
door de inhuur van derden te beperken. We ontwikkelen onze eigen talenten en hebben hierdoor minder externen nodig. Hierdoor houden we de kennis in huis en

Hoe gaat u om met de crisis in relatie tot het
aantrekken van nieuw personeel?
‘Voor de crisis kon je al zien dat we moeite kregen met
het invullen van vacatures. De crisis zorgt voor iets
meer ontspanning van die arbeidsmarkt en is voor ons
dan ook geen reden om te stoppen met activiteiten
rondom het werven en ontwikkelen van medewerkers.
We gaan door met werving en aanname van trainees.
Ik zie het namelijk ook als “Lingewaard-promotie”.’

Heeft u nog een boodschap aan collega’s?
‘Personeel is je kapitaal. Ik ben dan ook van mening
dat je veel moet investeren in je personeel. Hiervoor is
een goede tandem met je gemeentesecretaris nodig.
Maak gebruik van elkaars kwaliteiten om mensen te
motiveren. En ga met het onderwijs in gesprek: scholen, universiteiten, studieverenigingen, etc. Promoot je
gemeente en laat zien hoe leuk het is om te werken
binnen die gemeente. Een mooie bijkomstigheid hierbij is dat je door de discussies met de kritische studenten als bestuurder ook scherp blijft.’ <
Judy Boere/VNG
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Oud-burgemeesters blikken t
In juli 2009 hebben studenten van de tiende leergang van de Masterstudie Crisis and Disaster
Management (MCDm) hun eindopdracht afgerond. Deze crisisfunctionarissen werkend bij brandweer,
politie, gemeente, provincie en defensie hebben in hun eindopdracht onder meer teruggekeken naar het
verleden om zo leerpunten voor de toekomstige crisisbeheersing te destilleren. Op basis van interviews 1
met oud-burgemeesters gaat dit artikel alvast in op een specifiek onderdeel van de eindopdracht, namelijk de rol van de burgemeester en burgers in sneeuwstormen. Een relaas over krachtige samenlevingen
en de burgervaderrol van de burgemeester.

R

ond de kerstdagen verlangt bijna iedereen naar
een mooie romantische sneeuwbui. Maar helaas: tegenwoordig is dat een zeldzaamheid. In
de winter van 1962-1963 was dit wel anders. Het was de
koudste winter van de eeuw: zelfs het IJsselmeer vroor
dicht. Rond de jaarwisseling lag vrijwel het hele openbaar vervoer stil. Nederlandse dorpen raakten geïsoleerd
van de buitenwereld door extreme sneeuwval, met alle
gevolgen van dien. Het sneeuwvrij maken was bijna onbegonnen werk door de harde wind, die sneeuwduinen
veroorzaakte van wel drie meter hoog. Op de koudste
dag (-20.8 oC) van deze winter, 18 januari 1963, werd de
zwaarste Elfstedentocht uit de geschiedenis verreden.
Ondanks alle maatschappelijke gevolgen blijkt nergens
uit de archieven dat er een officiële rampenorganisatie is
ingericht.

Strenge winters gewend
Geen rampenorganisatie, maar wel blijkt er in 1963 een
krachtige samenleving te zijn die zichzelf staande weet
te houden. De heer Borrie, oud-burgemeester van onder
andere Sleen, herinnert zich: ‘Voedsel en verwarming
waren geen probleem. Mensen waren gewend aan strengere winters en kookten op butagas. Ze deden ook niet
dagelijks boodschappen, waardoor de meeste burgers
over een voorraad voor enkele dagen beschikken. In
Sleen werd veel van het sneeuwruimen nog gedaan door

De tiende leergang van de MCDm wil op 13 november 2009 de resultaten van de eindopdracht
presenteren. Op dit openbare congres gaat het
onder meer over de vraag hoe we opnieuw de
kracht van de samenleving kunnen revitaliseren.
Is het om vooruit te gaan naar de toekomst, wellicht nodig om terug te gaan naar het verleden?

de gemeente, maar in andere dorpen deden inwoners dit
zelf.’ Met name de sociale cohesie was volgens Borrie de
kracht van de samenleving. ‘Daarom werd de sneeuw
slechts gezien als lastig en in zijn geheel niet als een crisis of iets dergelijks.’ Vanuit zijn burgervaderrol ging Borrie wel de dorpen langs: ‘… om de mensen een hart
onder de riem te steken bij het sneeuwruimen. Volgens
goed gebruik deed ik dit met een fles jenever en bood ik
iedereen een borreltje aan.’ Niet veel anders is het verhaal van oud-burgemeester Van Walsum. De oud-burgemeester van Gieten herinnert zich eveneens de borreltjes
tijdens de werkzaamheden. ‘Mijn oud-directeur gemeentewerken Evert Heeg herinnerde me dat een wethouder
daar eenmaal bezwaar tegen heeft gemaakt. Alcohol
hoorde niet op het werk, vond ze. Maar deze attentie
hield de moed er wel in.’ Van Walsum meldt net als andere oud-burgemeesters dat er geen crisisorganisatie was.
‘Er werd niet zoveel van de gemeente verwacht. Als we
wensten te communiceren met burgers gingen we er
simpelweg zelf naar toe. Zelfs het breken van bovengrondse elektriciteitskabels ervoer men niet als een
ramp. Je wist als gemeente en als burger dat je dit kon
overkomen, dus loste je ook zelf de problemen op.’

Geïsoleerde dorpen
De winter van 1979 vertoont gelijke trekken als die van
1963, maar sloeg voornamelijk toe in het Noorden van
Nederland. Op 13 en 14 februari sneeuwde het zelfs der22

burgemeestersblad 54 2009

n terug op sneeuwstormen
tig uur aaneensluitend. Wederom zorgden enorme
sneeuwduinen voor problemen: dorpen raakten geïsoleerd. Woon- en werkverkeer kwamen nagenoeg stil te
liggen, inclusief de aanvoer van levensmiddelen. En ook
de elektriciteitsvoorziening viel in veel dorpen uit. De crisisbeheersingsstructuur zoals we deze nu kennen, bestond net als in 1963 ook nog niet, weet de heer Hofstee
Holtrop, in die tijd burgemeester van Haren, te vertellen.
‘De gemeentesecretaris, een goede ambtenaar openbare
orde en veiligheid, de brandweercommandant en ikzelf,
dat was eigenlijk onze crisisorganisatie. We gebruikten
geen rampendraaiboeken of protocollen, maar ons gezond verstand.’ In 1979 leek er geen sprake te zijn van
centrale of gecoördineerde aansturing. Veel gebeurde als
vanzelfsprekend, meld Hofstee Holtrop: ‘Die winter heb
ik niet als een ramp ervaren. Het bracht eerder juist iets
“gezelligs”. Men was wat meer afhankelijk van elkaar.
Waar nodig zette de bevolking zelfs eigenhandig voedseltransporten op naar gebieden waar schaarste dreigde.’ In 1979 waren de verwachtingen richting het gemeentebestuur wederom laag. Jaap Pop, oud-burgemeester van onder andere Franeker, spreekt over het creatieve vermogen van mensen om bijzondere situaties
zelf op te lossen: ‘De melkauto’s konden door onbegaanbare wegen op de boerderijen de tanks met melk niet
ophalen. Deze raakten uiteraard na verloop van tijd vol.
Die boeren hadden daarmee echt een probleem. Radio
Fryslân verstuurde berichten over boerderijen met een

dergelijk probleem, zodat vrachtwagenchauffeurs die in
de buurt waren, konden proberen zo’n boerderij toch te
bereiken, ook al stond deze niet op hun klantenlijst.
Radio Fryslân was daarmee eigenlijk een rampenzender
avant la lettre voor de Friese koeien.’

Hoe anders nu
De oud-burgemeesters geven een zelfde beeld weer: de
gevolgen van de winters van 1963 en 1979 hebben nauwelijks de samenleving ontwricht. Traditionele hulpverleningsorganisaties leverden relatief weinig inspanningen.
Hoe anders zou de impact van een sneeuwstorm nu zijn,
daarbij terugdenkend aan de gevolgen van de sneeuwstorm eind november 2005. Op vele plaatsen ontstonden
kabelbreuken, met als gevolg stroomstoringen. Communicatie werd vrijwel onmogelijk. Een tekort aan
(nood)stroom zorgde onder meer voor problemen voor
burgers die afhankelijk waren van medische hulpmiddelen, zoals beademing- of dialyseapparatuur. En honderden (trein)reizigers brachten de nacht door in opvangplaatsen als hotels, sporthallen, stations, het Leger des
Heils en bij (on)bekenden. <
drs. Roy Johannink MCDm, beleidsmedewerker
crisisbeheersing NGB
1 De interviews met de oud-burgemeesters zijn gehouden door Pieter
Hofstra, Hoofd Openbare Orde en Veiligheid in de gemeente Den
Helder, Alexander Kruisman, Brandweer Hollands Midden en Roy Johannink, beleidsmedewerker crisisbeheersing NGB.
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Achtergronden vrouwelijke burgemeesters (deel 2)

Het betrekken van het ambt
Bijna de helft van de vrouwelijke burgemeesters is van mening dat er voor vrouwen specifieke hindernissen aan te wijzen zijn bij het betrekken van het ambt. Deze komen in grote lijnen neer op twee thema’s:
balans tussen werk en privé en hiermee samenhangend het ouderwetse rollenpatroon tussen man en
vrouw.

H

et Nederlands Genootschap van Burgemeesters startte vorig jaar september in samenwerking met het Ministerie van BZK het project
‘Diversiteit burgemeesters’. Zes scouts zijn sindsdien
actief op zoek naar divers talent, waarbij de nadruk ligt
op vrouwen en personen met een biculturele achtergrond. In Burgemeestersblad 53 werd ingegaan op de
achtergronden van huidige vrouwelijke burgemeesters
en oud-burgemeesters in relatie tot ‘hun weg naar het
ambt’. In dit artikel wordt ‘het betrekken van het ambt’
belicht.

Zichtbaarheid en impact op het gezin
Het aanvaarden van het burgemeestersambt leidt tot
grote veranderingen in het gezin. Een burgemeester
wordt geacht binnen een jaar in de gemeente van zijn
of haar functie te wonen, dus dat betekent dikwijls
een gezinsverhuizing. Naast verhuizen, word je zelf
en je eventuele gezin ook een stuk zichtbaarder voor
de buitenwereld. Dat is nu eenmaal ‘part of the job’,
maar het wordt niet altijd als prettig ervaren. Zichtbaarheid kan namelijk leiden tot meer kwetsbaar-

‘Om een eventueel ontslag te voorkomen,
kan het zijn dat je soms voorzichtiger
wordt.’

heid. Het aarden in een nieuwe omgeving wordt
daarom door een aantal vrouwen genoemd als hobbel bij het betrekken van het ambt. Tevens is een
burgemeestersfunctie geen 9 tot 5 baan, maar een
24-uurs beschikbaarheid. Dat wordt soms als een
zware belasting voor het gezin ervaren.
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Rechtspositie
Ruim een kwart van de ondervraagde vrouwen vindt
dat de rechtspositie erg slecht geregeld is en een serieuze belemmering vormt bij zowel de keuze voor als
de uitoefening van het ambt. Zo zegt een van de respondenten: ‘Om een eventueel ontslag te voorkomen,
kan het zijn dat je soms voorzichtiger wordt.’ Daarnaast wordt in dit verband genoemd: de afwezigheid
van de APPA, de procedure voor burgemeesters bij herindeling, de afwezige wachtgeldregeling, de regels
rondom huisvesting en tenslotte het – te lage – salaris.

Balans tussen werk en privé
De meeste vrouwen noemen ‘de balans vinden tussen
werk, privé en zorgtaken’ als hobbel bij het uitoefenen
van het burgemeesterschap. Dit geldt waarschijnlijk
nog meer voor de beroepsgroep burgemeesters dan
voor werkende vrouwen in het algemeen, aangezien je
als burgemeester in principe 24 uur beschikbaar dient
te zijn. Het feit dat vrouwen ‘de balans vinden tussen
werk, privé en zorgtaken’ noemen, leidt tot de constatering dat een groot deel van de taken thuis – nog
steeds – neerkomen op de schouders van de vrouw1
en dus ook van de vrouwelijke burgemeester.
Het is daarom niet verwonderlijk dat het merendeel
van de vrouwen in het ambt bij hun benoeming ouder
is dan 45 jaar. Op die leeftijd zijn eventuele kinderen
meestal zelfstandig waardoor meer ruimte is voor een
intensieve baan. Uiteraard is dit ook een leeftijd waarop men politiek-bestuurlijke ervaring heeft opgedaan,
wat ook meespeelt voor het moment van het betrekken van het ambt.

Traditionele rollenpatroon
Een ander, samenhangend, punt dat wordt genoemd is
het traditionele rollenpatroon tussen mannen en vrouwen. Als vrouwelijke burgemeester kom je nu eenmaal

terecht in gremia waar functionerende mannen niet altijd even goed zijn ingespeeld op een vrouwelijke burgemeester, aldus een aantal van onze gesprekspartners. Het zou natuurlijk niet mogen uitmaken, maar
het beeld van ‘de man met de hoed’ blijkt hardnekkig
te zijn. Er zijn nu eenmaal mannen, in de gemeenteraad of als gemeentesecretaris, die het lastig vinden
om met een vrouw te werken.
Een ander punt is de rol van de echtgenoot. Niet iedere
echtgenoot past gemakkelijk in de rol van ‘partner van
de burgemeester’. Meer dan vroeger is er een ‘werkende partner aanwezig, die niet automatisch meedoet’.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat ook de vrouwelijke burgemeesterspartner haar rol tegenwoordig anders invult dan vroeger. Ook zij heeft vaak een eigen
loopbaan en is selectiever in de momenten waarop zij
haar rol als partner van de burgemeester invult.
Ondanks vorengenoemde zaken die het uitoefenen van
het ambt voor vrouwen kunnen hinderen, antwoorden
alle bevraagde vrouwen bevestigend op de vraag of de
functie voldoet aan de verwachtingen. Met de kennis
en ervaring die zij nu hebben, zouden zij weer voor
deze functie kiezen. Met name de afwisseling en diversiteit aan taken spreekt hen aan: ‘Je staat dicht bij de
mensen, zowel in voor- als in tegenspoed. Je bent het
boegbeeld van de gemeente en geeft leiding aan maatschappelijke processen. En hoewel de “macht” van een
burgemeester formeel beperkt is, kun je informeel
daadwerkelijk verschil maken.’

Conclusies
Net zoals bij mannen betekent het betrekken van een
burgemeestersfunctie voor vrouwen een grote ingreep
in het privéleven. Men dient te verhuizen en 24 uur beschikbaar te zijn. Jij en je gezin worden in één klap een
stuk zichtbaarder voor de samenleving. Vrouwen hebben – veel meer dan mannen – te maken met het opnieuw vinden van een balans tussen privé en werk. Tevens speelt het traditionele rollenpatroon de vrouwelijke burgemeester soms parten, hetzij met betrekking
tot de rol van de partner, hetzij in de dagelijkse werkomgeving waarin vaak mannen werken.
Tot slot vinden veel vrouwen de rechtspositie van de
burgemeester slecht geregeld. Dit is uiteraard geen
vrouwgerelateerd probleem, maar wordt dikwijls genoemd en maakt het burgemeestersvak, zowel voor

vrouwen als voor mannen, niet erg aantrekkelijk. Ondanks de genoemde hindernissen zouden de ondervraagde vrouwen met hun opgedane kennis en ervaring weer voor het burgemeesterschap kiezen. Zij prijzen de afwisseling van het werk, het contact met mensen en de boegbeeldfunctie.
Om dit vak aantrekkelijker te maken voor vrouwen zou
de rechtspositie van burgemeesters beter geregeld
moeten worden. Daarnaast zou het vrouwen helpen
wanneer de faciliteiten voor het managen van je privéleven, met name de zorg voor kinderen, verbeterd worden. <
Shirley Mulder/NGB
In Burgemeestersblad 55 komen de achtergronden
van potentiële vrouwelijke burgemeesters aan de
orde.

1 Van der Velde en Henderikse, Mixed management. Handboek diversiteit m/v (2004), hoofdstuk 2, p. 37.
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Data Lochemconferenties
Het programma voor de Lochemconferenties van volgend jaar is nog volop in ontwikkeling, maar de Commissie Professionalisering van het NGB heeft al wel de data
vastgesteld. Zoals elk jaar starten de conferenties op de dinsdagavond en eindigen
ze op donderdag met de lunch. Eind november/begin december kunnen de burgemeesters de uitnodiging tegemoet zien. De
data zijn:
• 12-14 januari
• 19-21 januari
• 26-28 januari
• 2-4 februari
• 9-11 februari
• 23-25 februari

Jaarvergadering 2010
Op donderdagmiddag 18 februari 2010
houdt het Nederlands Genootschap van
Burgemeesters zijn jaarvergadering in Den
Haag. De algemene ledenvergadering zal
dan een nieuwe voorzitter van het NGB
moeten kiezen, omdat de huidige voorzitter, Ronald Bandell, te kennen heeft gegeven zijn functie van burgemeester van Dordrecht per 1 februari 2010 te zullen neerleggen.

Lustrumcongres 2010
Het najaarsconges 2009 is nog niet achter
de rug of de voorbereidingen voor het congres van volgend jaar zijn al in volle gang.
Het zal een congres met een feestelijk tintje zijn, omdat het Genootschap in 2010 zijn
55-jarig bestaan viert. Het lustrumcongres
is op donderdag 7 oktober in de gemeente
Nieuwegein.

Wie wordt Worldmayor 2010?
Welke burgemeester wint in 2010 de felbegeerde titel Worldmayor? Burgemeesters
over de gehele wereld zijn toch een beetje
zenuwachtig over de vraag wie Hellen Zille,
burgemeester van Kaapstad, opvolgt. Op
dit moment zoekt de organisatie van de
verkiezing naar nominaties, die door iedereen gedaan kunnen worden. Uit de nominaties zal de organisatie een ‘final-list’
maken, waaruit via directe internetverkiezing de uiteindelijke winnaar gekozen

26

Uit het archief
Wie kent de conference De stalmeester
van Wim Sonneveld niet, waarin deze
opdracht geeft om de zoveelste tijdens
het Koninginnedagdefilé ontvangen
krentenmik maar achter de rododendrons van Paleis Soestdijk te sodemieteren. Het NGB-bureau is het archief
van het Genootschap aan het ordenen
en stuitte op een aantal documenten
die mogelijk de herkomst van dit struweel kunnen verklaren.
Eind 1973 gaf het bestuur van het Genootschap er blijk van graag een cadeau te geven voor het 25 jarig regeringsjubileum van koningin Juliana. De
intendant van de koningin stuurde
daarop een wensenlijst in voor beplanting rondom het nieuwe zwembad op
Soestdijk, waaronder diverse soorten
rododendrons.
Bestuurslid Ketwich Verschuur (burgemeester van Haren) legde de wensen
voor aan de groenafdeling van zijn gemeente en berichtte aan het bestuur:

wordt. In 2006 haalde Ruud Vreeman (Tilburg) de finale en in 2006 werd Amsterdams burgemeester Job Cohen zelfs ‘first
runner-up’.
Meer informatie: www.worldmayor.com.

Rijksbijdrage na crises
In Burgemeestersblad 53 verscheen een artikel over de rijksbijdragen na crises. Daarin
werd de indruk gewekt dat de gemeente
Wormerland alle kosten van een grote cacaobrand in 2003 vergoed kreeg van het
ministerie van BZK. Dit is echter onjuist.
Van de totale kosten van ruim
€ 400.000 werd slechts € 19.000 vergoed
op basis van artikel 25 van de Wet rampen
en zware ongevallen. De gemeente Tynaarlo
heeft inmiddels een afwijzing gekregen op
haar verzoek voor een rijksbijdrage. De kosten die zijn gemaakt na de fatale brand in
De Punt bedragen ca. 27 euro per inwoner.
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‘Het beroerde is dat onze tuindeskundigen de collectie struiken zeer beneden de maat vinden. Het zal niet mooi
worden. Kunnen jullie dat ook eens nagaan?’ In de daarop volgende vergadering stemt het bestuur in met de
plantsuggestie van Soestdijk en na
enige tijd ontvangt de secretaris van
het Genootschap een brief van de particulier secretaresse van Hare Majesteit de Koningin met de inhoud: ‘Nu uw
jubileum-cadeau aan verschillende
kanten de tuin rondom het Paleis siert,
zou de Koningin U graag alsnog dankzeggen en vertellen dat zij dagelijks
geniet van de beplanting rond het
nieuwe zwembad. Waar hier struiken
geplant zijn, die in verschillende seizoenen bloeien, is het bijzonder prettig
steeds weer een afwisseling te ontdekken.’
Burgemeestersblad nr. 55 volgt het
spoor terug naar de Burgemeesterstrein, die eens per jaar reed.

Tip: Vademecum
Decoratiestelsel
www.burgemeesters.nl kent een openbaar
deel dat voor iedereen te bezoeken is en
een besloten deel dat uitsluitend toegankelijk is voor burgemeesters. Deze moeten
een gebruikersnaam en wachtwoord invullen om op het besloten deel te komen en
kunnen dan onder andere het Vademecum
Decoratiestelsel inzien. Het Kapittel voor
de Civiele Orden heeft dit vademecum speciaal voor burgemeesters samengesteld.
Het vademecum geeft praktische antwoorden op vragen die bij veel burgemeesters
leven over de Koninklijke Onderscheidingen.

Vertrouwenslijn en geweldsprotocol
Tijdens het NGB-najaarscongres overhandigde minister Guusje ter Horst aan NGBvoorzitter Bandell een tweetal documenten
van het BZK-project Veilige Publieke Taak.
Het eerste betreft de openstelling van een

c o lo f o n
vertrouwenslijn (088 5543 288), die burgemeesters, wethouders en andere politieke
ambtsdragers kunnen bellen als zij geconfronteerd worden met agressie en geweld.
Het tweede document was het geweldsprotocol, waarin de vraag centraal staat hoe
burgemeesters kunnen handelen bij en na
agressie en geweld. Ook staan er tips in
om dergelijk onacceptabel gedrag te beperken en voorkomen.

Kring van Kabinetsmedewerkers
Dit voorjaar is het initiatief genomen voor
de oprichting van een beroepsvereniging
van kabinetsmedewerkers. De vereniging
wil de beroepsgroep professionaliseren,
onderlinge contacten versterken en samenwerking verbeteren tussen de gemeentelijke en provinciale kabinetsmedewerkers.
Voor de kabinetsmedewerkers was er lang
geen gerichte opleiding. De burgemeesters
Noordergraaf (Soest), Vreeman (Tilburg) en
Bruinsma (Vlaardingen) hebben de oprichting van de vereniging ondersteund. De
kring wil minimaal tweemaal per jaar een
bijeenkomst organiseren om ideeën en
vakkennis uit te wisselen. Het bestuur van
de vereniging richt zich de komende tijd op
het organiseren van vakgerichte bijeenkomsten, het ontwikkelen van een digitaal
platform, het bouwen van een website en
het aantrekken van leden.

Het correspondentieadres van de Kring van
Kabinetsmedewerkers is:
Secretariaat Kring van Kabinetsmedewerkers
t.a.v. Jenny van der Zouw
Postbus 2000
3760 CA SOEST
info@kabinetszaken.nl

Toekomstige vacatures
Het ministerie van BZK publiceert maandelijks een lijst met toekomstige burgemeestersvacatures. Het is een overzicht van burgemeestersposten waarvan bekend is dat
deze op termijn vacant worden, bijvoorbeeld vanwege (aangekondigd) vertrek van
de huidige burgemeester of openstelling
van de vacature na herindeling. Het Burgemeestersblad heeft de volgende vacatures
voor u opgetekend:
• Zuidplas (Zh, 40.000 inw.), vacant na 1
januari 2010
• Rijssen-Holten (Ov, 36.700 inw.) openstelling vacature 19 oktober 2009
• Twenterand (Ov, 33.500 inw.), openstelling vacature 16 oktober 2009
• Wierden (Ov, 23.400 inw.), procedure onbekend
• Sint Anthonis (NB, 12.770 inw.), openstelling vacature 28 oktober 2009
• Maasgouw (Li, 25.500 inw.), profielschetsvergadering 17 september 2009
Zie ook: www.burgemeesters.nl/vacatures
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De burgemeestersschool
Deze zomer bracht Luca Geelen (7 jaar)
een bezoek aan burgemeester Mengde
van Sevenum. Met het naderende nieuwe

schooljaar voor de boeg zat hij met een
aantal vragen over zijn toekomst. Luca wil
namelijk graag burgemeester worden en
vroeg zich af of hij daarvoor naar de burgemeestersschool moest. Daarnaast had
hij ook nog een aantal vragen over wat
een burgemeester allemaal moet doen,
waar de hamer voor dient en wanneer de
ambtsketen om moet. Burgemeester
Mengde kon uit eigen ervaring antwoord
geven op alle vragen van Luca. Natuurlijk
mocht Luca ook even de ambtsketen passen. Na een gesprek van een uur, twee
glazen ranja en diverse informatie over
het burgemeesterschap ging Luca tevreden met vader weer naar huis.

Abonnementen
Sdu Klantenservice
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
tel. 070-378 98 80
www.sdu.nl/service
Het abonnement wordt ieder jaar automatisch verlengd, tenzij schriftelijk twee maanden vóór afloop van de abonnementsperiode
is opgezegd.
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Abonnement € 51,50 excl. btw

Het Burgemeestersblad is mede mogelijk door
bijdragen van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, de Bank Nederlandse Gemeenten en Deloitte.

Februari is de tijd van de Lochemconferenties. Een deel van de burgemeesters bracht tijdens een intermezzo een bezoek aan de onlangs gerestaureerde Grote Kerk in Lochem.

Op 1 oktober jl. kwamen zo’n 200 burgemeesters, oud-burgemeesters en genodigden naar Kasteel De Wittenburg (linksboven) in Wassenaar voor het najaarscongres van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. De jaarrede van de NGB-voorzitter en de toespraken
van de minister van BZK en de voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur vindt u op p. 12 t/m 15. Naast luisteren naar serieuze
verhalen, konden de deelnemers ook hartelijk lachen (onder). Daar zorgde het poppentribunaal van Armand Schreurs (rechtsboven)
voor, dat een – volgens eigen zeggen onbetrouwbare – samenvatting van de inleidingen verzorgde.

