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Dit nummer van het Burgemeestersblad verschijnt in de week dat de politieke partijen hun congressen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 houden. Alle partijen zullen hun verkiezingsprogramma’s en hun kandidatenlijsten vaststellen. Over de invoering van de
gekozen burgemeester zullen de verkiezingen niet gaan. Belangrijker zaken
als de toekomst van de pensioenen en de kwaliteit van de gezondheidszorg
houden de kiezers meer bezig. Bovendien is op verzoek van CDA, VVD,
ChristenUnie en SGP de stemming over het voorstel om de Kroonbenoeming in de Grondwet te wijzigen in een directe verkiezing, deze zomer van
de agenda van de Tweede Kamer gehaald. Als er al overeenstemming
bestaat over een wijze van verkiezing, dan kan een eventueel voorstel tot
wijziging van de Grondwet dus pas in de volgende zittingsperiode van de
Tweede Kamer in eerste lezing behandeld worden.
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Het CDA heeft in zijn verkiezingsprogramma afscheid of afstand genomen van
zijn voorkeur voor de direct gekozen burgemeester en ‘hecht aan de benoeming van de Commissaris der Koningin (CdK) en de burgemeester door de
Kroon met een enkelvoudige aanbeveling door Provinciale Staten (PS) of de
raad.’ De PvdA lijkt voor de door de raad gekozen burgemeester te blijven.
‘Wie de burgemeester wordt, moet inzet worden van de gemeenteraadsverkiezingen. Zoals we nu aan de minister-president komen. Zo kiest de gemeenteraad de burgemeester’ staat in het verkiezingsprogramma. Mogelijk zit hier
de ruimte voor een Kroonbenoeming met enkelvoudige voordracht en dus
opening naar het CDA.
Ook de SP biedt een dergelijke opening in haar programma: ‘Het is wenselijk
dat de gemeenteraad voortaan de burgemeester kiest en dat, zolang dit
staatsrechtelijk nog niet mogelijk is, een voordracht van de gemeenteraad
voor een burgemeester gevolgd wordt.’
De VVD vindt dat het tijd is voor de gekozen burgemeester. In de Grondwet
moet volgens de VVD daarom worden vastgelegd dat de burgemeester
rechtstreeks door de lokale kiesgerechtigden wordt gekozen. Ook D66 huldigt dit standpunt en zegt in haar programma ‘En ook al durft bijna geen
partij het aan, de gekozen premier en de gekozen burgemeester moeten er
hoe dan ook een keer komen.’
Groen Links vindt dat de burgemeester kan worden afgeschaft en besteedt
dan ook geen aandacht meer aan dit bestuursorgaan. De ChristenUnie vindt
dat de benoeming van burgemeester aan de gemeenteraad kan worden overgelaten. Wel behoudt de Kroon het recht benoemingen te vernietigen.
vervolg op pagina 3
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commentaar
Nationale Naturalisatiedag op z´n Hollands
24 augustus 2006 kon de eerste Nationale Naturalisatiedag worden. Een dag
waarop gemeenten hun nieuwe Nederlanders officieel en met een feestelijk tintje
zouden ontvangen. Een dag die ook landelijk nadrukkelijk gepromoot werd vanuit
het perspectief dat men niet zomaar een nieuwe nationaliteit aanneemt. Het zou
een terugkerende landelijke feestdag moeten worden.
Alras bleek dat niet alle gemeenten in hun schik waren met dit opgelegde karakter. Er waren praktische bezwaren als dat 24 augustus midden in de vakantie viel,
of dat een verplichting niet mogelijk was deze keer; ook werd het opgelegde
karakter vaak niet als prettig ervaren.
Voorop gesteld dat de stap zetten naar het Nederlanderschap een grote stap is,
valt er iets voor te zeggen om daaraan speciale aandacht te besteden. Dat dit op
lokaal niveau gebeurt, is het meest voor de hand liggend. Dat is tenslotte de
gemeenschap waarin mensen wonen en werken en mogelijk actief zijn.

Martijn Beekman (blz. 14), Jos Lammers
(blz. 18), Foto Van de Meulenhof (blz. 19),
Gerard Til (blz. 20), Enrico Fantoni (blz. 24).
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Deze eerste Naturalisatiedag is zeer divers gevierd in Nederland. Er zijn gemeenten die niets gedaan hebben, er zijn gemeenten die met de nieuwe Nederlanders
een ceremonie hielden en het Wilhelmus hebben gezongen; andere hebben vanwege de geringe aantallen een bijeenkomst in kleine kring gehouden.
In Diemen waren 29 personen uitgenodigd, vijf personen hadden toegezegd te
komen en er kwamen drie nieuwe Nederlanders met hun naaste familie. Het werd
een zeer geanimeerd samenzijn met een formeel en informeel deel. Het was ook
voor deze nieuwe Nederlanders en voor mij een unieke kans om kennis te maken
met een Nederlander afkomstig uit Nigeria, een Nederlandse afkomstig uit
Suriname en een Nederlandse afkomstig uit Kazachstan. Dit aspect gaf iets extra´s
dat bij een grote ceremonie verloren gaat. Opvallend te horen was dat alle procedures, inclusief de inburgeringstoets binnen een half jaar waren afgerond.
Vanaf oktober is er de verplichting om bij de uitreiking van het Koninklijk Besluit
aanwezig te zijn. Dat zal betekenen dat in de meeste gemeenten regelmatig, soms
elke zes weken, een formeel moment van uitreiking van het KB moet zijn. Het zal
niet eenvoudig zijn hieraan elke keer een origineel feestelijk tintje te geven. Wel is
waardevol dat onderlinge kennismaking in een kleine setting eenvoudiger is.

Postbus 17229
1001 JE Amsterdam
tel. 020-3308998
e-mail: info@recent.nl
Prijs
Abonnement € 49,50

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

Als er al een jaarlijkse naturalisatiedag moet zijn, dan past die beter in september
rond de start van het parlementaire jaar. Dan wordt zichtbaar hoe onze democratie met koninklijk accent werkt.
Al met al blijkt dat de Naturalisatiedag weer typisch Hollands is ingevuld. Hier met
een ganzenbordspel en daar met pannenkoeken als voorbeelden van Nederlandse
kenmerken.
Typisch Nederlands is immers die wens tot het geven van een eigen invulling en
interpretatie.
Amy Koopmanschap,
burgemeester van Diemen
Lid redactiecommissie NGB
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Meer bevoegdheden
De kiezers en de partijen zullen de door hun gewenste aanstellingswijze van de burgemeester niet tot inzet van de verkiezingen
maken. En voor het overige lijken alleen CDA en VVD nog iets met
de bevoegdheden van de burgemeester te willen. CDA wil voor de
burgemeester (of de officier van justitie) de bevoegdheid om zogenaamde openbare ordebevelen te geven aan personen die overlast

veroorzaken, bijvoorbeeld door middel van alcohol- en verblijfsverboden. De VVD introduceert een ‘aso-bon’, die de burgemeester
voor kleine vergrijpen uit zou kunnen delen. De VVD vindt dat de
burgemeesters moeten kiezen tegen – wat de VVD noemt – ‘hufters’ en wil daartoe ‘minder overdadige rechtsbescherming voor
de overlastveroorzakers’. Daarnaast wil de VVD dat de burgemeester moet kunnen overgaan tot dwangopname van overlastgevende
psychiatrische patiënten.

Reces
Een zucht van verlichting ging door de raadzaal
toen eind juni de laatste vergadering voor het
reces was afgelopen. De diehards hadden daarna
nog een evaluatiemeeting met maaltijd om het
vernieuwde commissiestelsel te evalueren, maar
toen was het echt zover: het reces kon beginnen!
In monistische tijden spraken we gewoon van
zomervakantie, maar sinds het dualisme is het
reces. Dat klinkt natuurlijk wat gewichtiger, want
ook de Tweede Kamer gaat met reces. En je weet
het: een reces duurt in Den Haag veel langer dan
een normale zomervakantie in de rest van het
land. Nu gunde ik de raadsleden, de wethouders
en mijzelf wel een reces.
Veel nieuwelingen in de raad, veel aandacht voor
informatieoverdracht, voor werkbezoeken, een
paar ervaren wethouders weg, nieuwe enthousiaste daarvoor in de plaats en gelukkig nog wat mensen over van de vorige periode.
Zo’n reces is een leuke tijd. Ben je zelf niet op
vakantie dan heb je wat minder het gevoel dat je
moet proberen 25 uur in een dag stoppen, terwijl
er maar 24 zijn. Je mag je weer eens echt bemoeien met portefeuilles van een ander (natuurlijk op
gepaste wijze ...), het nemen van besluiten gaat
vlotter en informeler, je komt met medewerkers in
gesprek die je anders niet of vluchtig ontmoet.
Ik vind het moment van zelf op vakantie gaan
altijd heel bijzonder. Niet alleen vanwege de
vakantie zelf, maar ook om te zien hoe serieus
wethouders loco-burgemeester willen zijn. Meteen

na de benoeming van de wethouders is iedereen
bekendgemaakt met de grondbeginselen van rampenbestrijding en dito plan. Met bereikbaarheid
van politie, brandweer, ambtenaar rampenbestrijding. Met wat je vooral ook niet moet doen. De
vraag waar de ambtsketen ligt is ook altijd een
vast gegeven en tenslotte de vraag of je misschien
toch als het echt nodig is bereikbaar bent. Dat zijn
voor burgemeesters mooie momenten. Ik koester
die.
Terug in de gemeente blijkt die er nog te zijn. Dat
is al een hele geruststelling. De e-mails zijn minstens voor de helft gedateerd en ondanks de digitale snelweg is er in de afgelopen weken weer
veel papier op het bureau gelegd.
Je geniet nog heel even van het recesgevoel. Maar
ineens begint het te ontluiken: de commissies, de
raad, de verkiezingen en het hoofdstembureau.
Verkiezingen? Jazeker, op 22 november. Het landsbelang laat de gemeente niet onberoerd.
Benieuwd of we op ons congres meer kunnen zeggen over wat de politieke partijen met de burgemeester voorhebben. Halen we 2014?

Ronald Bandell,
voorzitter NGB
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sociale cohesie

‘De afgelopen jaren is er flink geknabbeld aan de rechtsgelijkheid in Nederland. We moeten een toontje
lager gaan zingen als we het hebben over het Paradijs van Oranje, waar iedereen onder gelijke voorwaarden toegang toe heeft en voor wie dezelfde rechten gelden. We moeten bijvoorbeeld maar eens toegeven
dat er met twee verschillende maten wordt gemeten.’ Aldus Ruben Gowricharn (54), bijzonder hoogleraar
Sociale cohesievraagstukken van de multiculturele samenleving in transnationaal perspectief aan de
Universiteit van Tilburg.

De erosie van het paradijs
r komt een Nederlander aan de hemelpoort en
Petrus vraagt: ‘Heb je goed geleefd?’ ‘Ja’, zegt
de Nederlander. ‘Spel het woord God’, verordonneert Petrus. ‘G-O-D’, dreunt de Nederlander op.
‘Keurig’, zegt Petrus, ‘kom binnen’. Dan komt er een
Belg. ‘Heb je goed geleefd?’, vraagt Petrus. ‘Zeker en
vast’, zegt de Belg. ‘Spel het woord bed’, vraagt
Petrus. ‘B-E-D’, weet de Belg en ook hij mag naar binnen. Dan komt er een islamiet en Petrus vraagt weer:
‘Heb je goed geleefd’. ‘In ‘shallah’, zegt hij. ‘Spel het
woord enthousiasme’, zegt Petrus.
Ruben Gowricharn zegt deze mop vaak te gebruiken
om te illustreren hoe Nederland om gaat met migranten. ‘Etnische minderheden, vooral moslims, worden
de laatste jaren in Nederland vernederd en gestigmatiseerd. Ze worden echt weggezet. Tegelijkertijd wordt
tegen ze gezegd: als je bij ons wilt horen, moet je
Nederlands praten, je moet integreren, je moet zus, je

E

Uit: Falende Instituties; negen heikele
kwesties in de multiculturele samenleving
‘De integratie is te vrijblijvend geweest en moet nu maar eens worden
afgedwongen, zo heet het. Maar welke verklaring je ook geeft voor de
vermeende radicalisering onder moslims, buitenlandse invloeden of
falende integratie – in beide gevallen komt de ‘remedie’ uit op een
veel repressiever en naargeestiger samenleving, waarin bepaalde
groepen binnen de bevolking nog verder gemarginaliseerd worden, of
zelfs geheel buitengesloten. In beide gevallen gaat het om een kleingeestig beschavingsoffensief.’ (Dr. Thijl Sunier, docent aan de
Universiteit van Amsterdam en verbonden aan het International
Institute for the study of Islam in the Modern World (ISIM) in Leiden)
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moet zo. Kom erin, maar doe als ik. Deze mop geeft
aan dat de formele voorwaarden wel hetzelfde kunnen
zijn om te worden toegelaten tot de stam der
Hollanders, maar dat de inhoud van die voorwaarden
erg kan verschillen.’
In mei dit jaar publiceerde hij de bundel Falende
Instituties. Negen heikele kwesties in de multiculturele
samenleving. Vanuit meerdere invalshoeken geven
diverse auteurs hierin aan waar het fout zit in multicultureel Nederland. Zo rond 2002, het jaar waarin hij bijzonder hoogleraar werd, zegt Gowricharn, kenterde
het politieke klimaat en had hij het idee dat discussie
voeren moeilijk, zo niet onmogelijk was geworden.
‘Iedereen wist hoe het zat met de multiculturele
samenleving. En ik ben iemand die als ze niet naar me
willen luisteren, zijn kop houdt.’ Maar dat ging wel vreten en in de loop der jaren ontstond de behoefte om
een statement te maken. ‘Ik stond daarin niet alleen,
vandaar die bundel.’

Humaniteit
‘Wat begon te vreten’, zegt hij, ‘was vooral dat het niet
meer vanzelfsprekend is dat je hier thuis bent. Vroeger
zei ik altijd gekscherend dat Nederland het Paradijs
van Oranje is. Dat was niet alleen iets ludieks.
Nederland had en heeft vele verworvenheden die
elders in de wereld niet vanzelfsprekend zijn: rechtszekerheid, een redelijk stabiel politiek klimaat, goede
water- en elektriciteitsvoorziening, scholen, tolerantie,
pluriformiteit. Langzamerhand zijn een aantal van die
dingen in zekere mate de nek omgedraaid, zoals tolerantie, respect, debat, pluriformiteit en rechtsgelijkheid. Ooit waren we trots op onze humane samenleving. Als er een vluchteling aan de poort kwam, werd
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van Oranje
hij toegelaten. Die humaniteit is afgeknepen. We hadden een stelsel van sociale zekerheid, waar we elders
in de wereld goede sier mee maakten. Ook dat is afgeknepen. Er is steeds minder reden om trots te zijn op
het beschavingsniveau dat we pretenderen te hebben.’
De legitimatie die wordt gebruikt voor deze twee maatregelen, namelijk dat ons land het absorptievermogen
mist om meer mensen op te vangen en dat de sociale
zekerheid anders niet meer te betalen is, daar gelooft
hij ‘geen barst’ van. ‘Niet wij zijn blijkbaar verantwoordelijk en stellen grenzen, maar iets bovenmenselijks.
Flauwekul. Het is een kwestie van prioriteiten. Toen de
Indische Nederlanders naar ons land kwamen, verschoven de prioriteiten en werd er ineens veel geïnvesteerd in huisvesting. Toen de gastarbeiders kwamen,
werd daar ruimte voor gemaakt.’ Juist met het huidige
welvaartsniveau, denkt hij, kunnen we ons veel meer
verschuivingen permitteren.
Een concrete maatregel die Gowricharn sterk verontrustte, was het verbod op importbruiden. ‘Dat is zoiets
privé, dat kan niet. Alsof het kiezen van een levenspartner een rationele keuze is. Bovendien mag een
Hollandse meneer of mevrouw wel een vrouw uit
Thailand of een meneer uit Ghana halen. Hier is de
rechtsgelijkheid in het geding.’ Om diezelfde reden,
zegt hij, heeft hij ook grote moeite met de verplichting
voor vrouwen in de bijstand met jonge kinderen om te
gaan werken. ‘Dat moeten ze zelf bepalen. Dat recht
hebben ze; voor dat recht is gestreden. Dat een vrouw
anders wellicht verloren is voor de arbeidsmarkt. So
what, ze is er voor haar kind. Die keuzevrijheid moet
ze hebben.’
Wat hem ook irriteerde, was de kreet dat groepen
migranten niet willen integreren. ‘De dominante politieke ideologie de afgelopen jaren was dat migranten

Ruben Gowricharn, bijzonder hoogleraar Sociale cohesievraagstukken van de multiculturele
samenleving in transnationaal perspectief aan de Universiteit van Tilburg.

cultureel moeten assimileren. Ik vermoed dat we het
hoogtepunt daarvan al achter de rug hebben. Alleen
Wilders lijkt eraan vast te houden, na de onttroning
van Hirsi Ali. Ook minister Verdonk is milder geworden.
Ze heeft niet meer van die ‘sweeping statements’, die
je bij Geert Wilders nog wel aantreft.’ Wat wel sinds
2001 nog recht overeind staat, is dat het niet meer
vanzelfsprekend is dat je recht hebt op een eigen culturele identiteit en dat je vrij mag denken, zegt hij. ‘Er
is een gedachtenpolitie ontstaan die het denken in
Nederland moreel aan het sturen is. Ik moet voortdu-
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sociale cohesie

rend verklaren dat ik de moord op die en die afkeur en
dat ik zus en zo slecht vind. Pas na deze getuigenis
word ik geaccepteerd. Ik mag Geert Wilders niet dood
wensen, maar hij mag Bin Laden wel doodwensen.’

Democratische waarden
Onderliggend probleem, analyseert Ruben Gowricharn,
is dat we in Nederland de natiestaat als analysekader
gebruiken bij de discussie over de multiculturele
samenleving. Het nationalisme overheerst de internationale krachten, zoals de eenwording van Europa en
globalisering. Die krachten halen het niet bij het culturele verzet tegen de aantasting van de Nederlandse
mentaliteit. Het is trouwens vooral een kwestie van
taal. Het taalchauvinisme – dat vooral heerst in
Nederland en Frankrijk – is een veel kenmerkender element dan economische thema’s. Als een Ghanees na
vijf jaar geen Nederlands spreekt is hij de klos.
Daarentegen krijgt hij veel sociaal krediet als hij de
taal in korte tijd beheerst. In samenlevingen als in

6
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India en Suriname, aldus de Gowricharn, die zelf een
Surinamer van hindoestaanse afkomst is, is taal helemaal niet zo’n zwaar element. ‘In Nederland is taal het
belangrijkste cement van de samenleving.’
Als politicus zou hij daar niet zo krampachtig mee
omgaan, zegt hij. ‘Het lidmaatschap van de stam der
Hollanders zou ik niet willen aflezen aan wie je partner
is of hoe je taalgebruik is. Een vrouw die al veertig jaar
in Nederland woont en geen Nederlands spreekt is
geen probleem. Daarover moet je niet zeuren.
Blijkbaar hoefde zij de taal niet machtig te worden om
hier veertig jaar te kunnen leven. Misschien gaat haar
kleinzoon van twaalf nu wel overal mee naartoe om
het woord te voeren, wat natuurlijk van invloed is op
z’n schoolprestaties. Maar als de jongen vijftien is, is
hij al een halve socioloog; hij kent de samenleving
beter dan zijn leeftijdgenoten. Hij kent alle relevante
instanties en belangrijke procedures en hij weet hoe
hij dingen moet bepleiten. Geen slechte leerschool.
Dat is de keerzijde van het verhaal. En deze praktijk zie
je als sneeuw voor de zon verdwijnen bij de rap
Nederlands sprekende tweede generatie allochtonen.’
Of iemand geïntegreerd is zou hij eerder willen aflezen
aan een aantal democratische waarden. ‘Ik ben voor
assimilatie op het gebied van politieke cultuur. Zo vind
ik het veel belangrijker dat de gelijkheid van man en
vrouw gerespecteerd wordt en vind ik het veel belangrijker dat men toegang krijgt tot onderwijs, werk, huisvesting en gezondheidszorg. Ook vind ik het van groter
belang dat iedereen morele rechten heeft; recht op
respect en eer. Over deze laatste categorie rechten
hoor je niemand meer. Dat is opvallend. Maar je kunt
mensen materieel alle kansen bieden, als je minderheidsgroepen op hun ziel trapt, en dat gebeurt de laatste jaren voortdurend in ons land, kweek je terroristen.’

Misvatting
Het begrip mag dan in zijn functie voorkomen, maar
liever spreekt Gowricharn niet over sociale cohesie.
‘Dat suggereert een soort klef sociaal verband. Mijn
functie heet zo, omdat sociale cohesie een obsessie
is geworden van deze samenleving. Men denkt in
termen van cohesie, maar er zijn verschillende
opvattingen over wat het inhoudt. Er is een stroming
die zegt dat je je moet gedragen als lid van een
stam; alles samen doen, alles meedoen. Daar word
ik niet goed van. Ik wil helemaal niet alles samen
doen, en zeker niet met iedereen. Er zijn talloze mensen die ik niet eens wil ontmoeten. Die houding is

Burgemeester41/2006 26-09-2006 13:51 Pagina 7

geen ramp voor onze samenleving. Net zo min als
dat etnische groepsvorming een vorm is van segregatie. Dat is echt een misvatting. Je als groep afzonderen is niet eens mogelijk in Nederland. Daar is het
te klein voor. Het is de Molukkers niet gelukt, de
Friezen evenmin.’
Interessant voor de cohesie op nationaal niveau is niet
of mensen het op individueel niveau met elkaar kunnen vinden, maar of mensen aanhaken op de kerninstituties van dit land: sociale zekerheid, arbeidsmarkt,
huisvesting, onderwijs, rechtspraak en dergelijke.
‘Vertrouw je de rechters wel of niet. Vertrouw je werkgevers als je solliciteert. Vertrouw je de dokter of de
juffrouw van je kind? Als dat niet het geval is, is er een
cohesieprobleem. De spil van cohesie in mijn opvatting is vertrouwen. Vertrouwen in instituties.’

Goed gesprek
Net als in het geval van vrouwen, arbeiders en
homo’s vereist de integratie van etnische minderheidsgroepen sociale strijd, meent Gowricharn. Ze
moeten zich in de samenleving invechten. Hoe? Door
het intellectueel kapitaal binnen de diverse allochtone gemeenschappen op te bouwen. Via de Stichting
Vorming Multicultureel Kader (SVMK), een

Uit: Falende Instituties; negen heikele kwesties in de multiculturele samenleving
‘De wijze waarop de Nederlandse identiteit
wordt gedefinieerd, heeft gevolgen voor ontwikkelingen binnen de samenleving. De definitie beïnvloedt hoe mensen en groepen naar
elkaar kijken, of mensen het gevoel hebben dat
ze erbij horen en hoe etnische relaties zich verder zullen ontwikkelen. Het lijkt daarbij niet
productief om de bereidwilligheid om ervaringen, betekenissen en gevoelens van anderen
serieus te nemen, te vervangen door een
gemakkelijke veroordeling vanuit een comfortabele en etnisch getinte Nederlandse identiteit.’
(Dr. Maykel Verkuyten, universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar aan de faculteit
Sociale Wetenschappen van de Universiteit
Utrecht)

Uit: Falende Instituties; negen heikele kwesties in de multiculturele
samenleving
‘De huidige roep om Dutch only in het basisonderwijs zet de internationale reputatie van Nederland op het gebied van het leren en onderwijzen van talen en het kosmopolitisch zelfbeeld sterk onder druk. Er
dient een model voor drietalig basisonderwijs ingevoerd te worden:
Nederlands, Engels en een taal naar keuze. Een van de winstpunten is
dat dit model aansluit bij de groeiende realiteit van een multiculturele
samenleving, waarvan meertaligheid een intrinsieke eigenschap
vormt in plaats van een “tijdelijk probleem” ’. (Prof. dr. Guus Extra,
hoogleraar Taal en Minderheden aan het departement Interculturele
Communicatie van de Universiteit van Tilburg)

Multiculturele Promotiekamer, probeert hij daar zelf
zijn steentje aan bij te dragen. Binnen vijf jaar hoopt
hij twintig allochtonen te laten promoveren. ‘Met de
opbouw van het intellectuele kapitaal van allochtonen wordt ook orde op zaken gesteld in de eigen
gemeenschap. Het is een gevecht op twee fronten.
Een strijd tegen de Nederlandse samenleving voor
erkenning, respect en gelijkwaardigheid, maar ook
een gevecht in de eigen gemeenschap om dingen die
het zelfrespect van die gemeenschappen schaden,
zoals de straatschuimerij van allochtone jongens,
aan de orde te stellen. De verantwoordelijkheid ligt
echt bij de voorhoedes in de samenleving. Zowel in
de Nederlandse als in de allochtone gemeenschappen. Vooral in de laatste ontbreekt het momenteel
aan visie, leiderschap en kennis. Daar moet flink in
geïnvesteerd worden. Pas dan kan er in Nederland
weer sprake zijn van een goed gesprek over integratie. Een goed gesprek, dat volgens de schrijver en
historicus Alfred Kossman, zo typerend is voor de
Nederlandse identiteit.’
Peter van Noppen

Falende Instituties; negen heikele kwesties in de multiculturele samenleving (2006), Ruben Gowricharn
(red.) is een uitgave van FORUM, Instituut voor
Multiculturele Ontwikkeling en Uitgeverij de Graaff.
Het boek is te bestellen via www.uitgeverijdegraaff.nl.
ISBN 10: 90-77024-24-7
ISBN 13: 978-90-77024-24-9
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thema

sociale cohesie

Zes burgemeesters strijden om een been …

Bredase loco wint
burgemeestersprijs
Zes burgemeesters en drie loco-burgemeesters streden afgelopen maand in Utrecht om de ‘burgemeestersprijs’ die de Stichting Doen ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan in het leven had geroepen. De stichting had alle burgemeesters uitgenodigd om een project op het gebied van sociale cohesie in te dienen.
Met de prijs viel € 50.000 te winnen. Van de 32 ingediende plannen werden er negen geselecteerd om aan
een jury voor te leggen. Het Burgemeestersblad legde vast hoe dat ging.

Burgemeester Toine Gresel ziet hoe Marja Heerkens, loco-burgemeester van
Breda, hoort dat zij de Burgemeestersprijs heeft gewonnen.

Houtzaagmolen De Ster in Utrecht was op 15 september het toneel van strijdende burgemeesters en locoburgemeesters. De burgemeesters van Alphen aan den
Rijn, Amstelveen, Heerlen, Hoogeveen, Veenendaal en
Zeist waren zelf gekomen om hun projecten aan de jury
aan te prijzen. Breda, Capelle aan den IJssel en Tilburg
lieten zich vertegenwoordigen door een loco-burgemeester. De projecten waren er allemaal op gericht om
maatschappelijke bindingen in wijken en tussen bevolkingsgroepen te stimuleren.

Powerpoint onvoldoende

Breda: ‘Ketting en Kracht’
Vrouwen bereiken vrouwen
Breda traint vrouwelijke ambassadeurs van diverse afkomst en zet ze in
om een brede doelgroep in Breda Noord-Oost te bereiken. De ambassadeurs stimuleren hun ‘zusters’ in de wijk om vorm te geven aan hun
burgerschap. Ze leggen contact tussen bewoners met uiteenlopende
culturele achtergronden. Zo zetten ze hun kracht in ten behoeve van
elkaar en van de sociale cohesie in de buurt. Ketting en Kracht is een
praktische invulling van het coalitieakkoord Kiezen voor elkaar.
De ontmoeting tussen vrouwen van allerlei pluimage heeft niet integratie als hoofdthema, maar gaat uit van concrete zaken die iedereen
aangaan. Zoals verbetering van de eigen positie en van de leefbaarheid in de buurt, en meer welzijn voor de vrouwen zelf en hun gezinnen. Ketting en Kracht maakt de stem van de allochtone bewoners
beter hoorbaar. Om allerlei redenen blijken de vrouwen het goede
aanspreekpunt.
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De burgemeesters hadden hun best gedaan om de jury,
die onder voorzitterschap van Siebold Hartkamp (oudburgemeester van Sneek en oud-voorzitter van de Stichting Doen) stond, te imponeren. Een eenvoudige of geavanceerde powerpoint-presentatie bleek daarbij onvoldoende. En ook een meegebrachte meterhoge gong was
niet genoeg om een plaats bij de beste drie te veroveren.
Een gong overigens – zo lichtte burgemeester Koos Jansen toe – in het Zeister project ‘Samen voor Zeist’ die de
opening en sluiting markeert van de beursvloer waar lokale instellingen en bedrijven elkaar kunnen ontmoeten.
Toine Gresel (burgemeester van Heerlen) bereikte de top
drie wel, maar had daar wel de assistentie van Hadji
voor nodig. Via het Buurtsport-project had deze voormalige lastpak zich inmiddels ontwikkeld tot een voetbaltalent en rolmodel voor de jeugd. Loco-burgemeester Jan
Hamming van Tilburg haalde ook deze top met een introductie van twee rappende scholieren en een toelichting
op het project ‘De Union’. Marja Heerkens, loco-burgemeester van Breda, bleek echter alle burgemeesters achter zich te laten. Zij goot de presentatie van het project
‘Ketting en kracht’ in de vorm van een interview dat radiojournalist Theo Verbruggen ter plaatse met haar hield.
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interview
NGB-voorzitter Jaap Pop in zijn toespraak tijdens het Jubileumcongres van het NGB.

Afscheid van Jaap Pop als voorzitter van het NGB

We hebben nooit
gepolitiseerd
De algemene ledenvergadering van 1 oktober 1998 koos Jaap Pop als voorzitter van het Nederlands
Genootschap van Burgemeesters. En op 31 maart 2006 gaf hij de voorzittershamer over aan Ronald
Bandell. Niet omdat hij niet meer wilde, maar omdat de pensioengerechtigde leeftijd aanstaande was. Het
NGB zal in zijn najaarscongres van Jaap Pop afscheid nemen. In dat kader sprak het Burgemeestersblad
met de inmiddels vertrokken voorzitter.
‘Margreeth zei nog “is dat nu wel nodig, weer zo’n afscheidsinterview”, want ik heb natuurlijk bij mijn pensionering in juni dit jaar
al in de nodige bladen gestaan.’ Maar juist omdat het voorzitterschap van het NGB voor Jaap Pop zo’n mooie periode was, wil hij
het voor het Burgemeestersblad doen. ‘In de acht jaar dat ik voorzitter was, heeft het NGB een sterke inhoudelijke oriëntatie gekregen, zowel in externe contacten als intern in het bestuur en in de
zaken die we met de leden deden.’

Dat zit wel goed
‘We hadden natuurlijk het dossier van de gekozen burgemeester,
waardoor we ook een stevig thema hadden om onze inhoudelijke
agenda mee te vullen. Het onderwerp heeft zeker geholpen om
het NGB te profileren en om de leden op inhoud aan het
Genootschap te binden. Ook de opleidingsactiviteiten in het kader
van het professionaliseringsfonds hebben daarbij geholpen’, zegt
Jaap Pop, die zich met deze onderwerpen ook persoonlijk heeft
beziggehouden. ‘Je vervult toch een beetje de rol van boegbeeld,
als voorzitter van het Genootschap. Dan moet je er ook zijn. Bij
mijn afscheid uit Haarlem wist mijn gemeentesecretaris het mooi
te verwoorden. Hij zei “toen ik op televisie het debat in de Eerste

Kamer over de gekozen burgemeester volgde en ik die lange
gestalte van Jaap Pop door de gangen van het Kamergebouw zag
lopen, wist ik ok, dat zit wel goed! ” ’

Geen verzet
En dat terwijl het burgemeesterscorps zelf verdeeld was inzake de
aanstellingswijze van de burgemeester. ‘Ik heb er nooit zo bij stil
gestaan, maar er is vanuit delen van onze achterban geen verzet
geweest tegen de opstelling van het NGB. We hebben nooit gepo-

‘De Kroonbenoeming kun je zien
als een symbolische kroon op de
functie van de burgemeester.’
litiseerd en heel inhoudelijk op de plannen van De Graaf gereageerd. Bovendien waren er weliswaar voor- en tegenstanders van
de direct gekozen burgemeester, maar niemand zag wat in de
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voorstellen die op tafel lagen, aldus Jaap Pop. ‘Bovendien hebben
we, vind ik, als Genootschap ook onze goede wil getoond. We hebben zelfs bouwstenen aangereikt om een model op te tuigen, als
er toch een gekozen burgemeester moest komen. We waren zeker
niet alleen tegen.’

‘Je vervult toch een beetje de rol

Bestaande praktijk formaliseren

van boegbeeld, als voorzitter van

‘In de samenleving en in het lokaal bestuur vervult de burgemeester
een essentiële functie. Je moet de aanstellingswijze zeker niet geisoleerd benaderen. Naar mijn idee moet de inhoud van de functie
centraal staan en zouden we veel breder vanuit een toekomstgerichte visie op het lokaal bestuur moeten kijken naar het functieprofiel
van de burgemeester en op basis daarvan de aanstellingswijze moeten bepalen. Wat mij betreft zouden we de bestaande praktijk waarin de minister het advies van de gemeenteraad volgt nog wat moeten formaliseren. De Kroonbenoeming kun je dan zien als een symbolische kroon op de functie van de burgemeester.’

het Genootschap.’
Na De Nacht van Van Thijn kwam er een andere periode. Jaap Pop:
‘Voor Pechtold was het een moeilijke periode. Je merkte een andere wijze van aanpak, waarbij de minister aan het zoeken was naar
mogelijkheden om tot een ander bestel te komen. Op zich was het

De trein rijdt door
Tijdens het jubileumcongres had NGB-voorzitter Jaap Pop een
persoonlijk cadeau voor de koningin: een houten treintje,
bestaande uit een locomotief met vijf wagonnetjes waarop de
namen van de vijf kleinkinderen van de majesteit geschilderd
staan. Plus extra een blanco wagonnetje voor het geval er nog
een kleinkind zou komen. Inmiddels prijkt daarop de naam
van Leonore, het zesde kleinkind van de koningin. En nog net
voor zijn pensionering kon Jaap Pop namens het NGB een
zevende wagonnetje overhandigen, nadat op 21 juni 2006
Zaria was geboren.
Het bestuur van het NGB heeft besloten de trein rijdende te
houden en ook bij toekomstige kleinkinderen van de koningin
een aan te koppelen wagon aan te bieden.

10

te waarderen, maar het onderwerp was natuurlijk dood. En al heel
snel ging de minister van bestuurlijke vernieuwing over op andere
onderwerpen. Ik ben ook blij dat het onderwerp “gekozen burgemeester” geen inzet van de verkiezingen is, getuige de verkiezingsprogramma’s van de meeste partijen.’
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Jaap Pop en Nico Schoof inspecteren met Koningin
Beatrix ‘de troepen’ voor de groepsfoto tijdens het jubileumcongres.

Voor Jaap Pop staat de inhoud van de functie altijd voorop. ‘Ik constateer veel ideeën en claims als het om de functie en bevoegdheden van de burgemeester gaat. Hij dreigt voor van alles gebruikt te
worden: van avondklok tot huisverbod. De scheiding tussen justitie en bestuur lijkt te worden vergeten. De kunst is die in samenhang te bezien en in de context van het lokaal bestuur te plaatsen.
Minimaal is een burgemeester er voor samenhang en eenheid van
bestuur en voor de openbare orde en veiligheid. Als ik zie wat voor
schijnversterkingen er op dat onderwerp zijn, dan denk ik dat het
goed zou zijn nog eens een aantal basisprincipes over de relatie
tussen bestuur en justitie, tussen openbare orde en strafrecht te
formuleren. Zo’n oriëntatie heb je nodig en die mis ik nu.

Waarom niet eerder?
‘Het jubileum vorig jaar was gewoon leuk,’ zegt Jaap Pop, die het
niet laten kan te vermelden dat men in Haarlem niet voor een vijftigjarig bestaan het huis uit komt. ‘Dan moet het minstens om 750 jaar
gaan’, meldt de oud-burgemeester van de stad die in 1245 stadsrechten verwierf. ‘Het schrijven van de geschiedenis was mooi. Eén
vraag heeft me daarbij het meest beziggehouden en dat is waarom
er pas in 1955 een Genootschap van burgemeesters is opgericht. Ik
heb het antwoord nog steeds niet gevonden. Ik heb natuurlijk het
archief van de vereniging nageplozen en ik had de beschikking over
het persoonlijke dossier van mijn vader, die de beginjaren van het
Genootschap als burgemeester had meegemaakt. Je stuit dan wel
op mooie beelden van de tijd waarin het Genootschap toen opereerde. Zo las ik de redes van Kolfschoten. Die waren destijds bijzonder
geestig. Alleen als je ze nu zou uitspreken, weet ik niet of de burgemeesters er nu weer van onder de tafel zouden liggen.’

Serieuze gesprekspartner
Maar het dossier gekozen burgemeester en het jubileum zijn niet
de enige onderwerpen die hem als voorzitter van het NGB hebben
beziggehouden. ‘Hans Ouwerkerk had als mijn voorganger natuurlijk al de eerste stappen in de professionalisering gezet. Die kregen impulsen via de Stuurgroep Personeelsbeleid onder voorzit-

terschap van Jan-Willem Holtslag, destijds directeur-generaal bij
BZK. Onder leiding van Jan de Wildt kreeg het opleidingenprogramma vorm en werden de eerste projecten rond loopbaanoriëntatie opgezet. Het NGB heeft gaandeweg een steeds betere band
met het departement opgebouwd en is als gesprekspartner steeds
serieuzer genomen,’ aldus Jaap Pop.

Tegen
Om de goede relatie met het NGB te onderstrepen heeft minister
Johan Remkes ter gelegenheid van Pop’s vertrek een lunch aangeboden aan de – toen nog – vertrekkend voorzitter. Daar had de
bewindsman een persoonlijk afscheidswoord en noemde Remkes
het veel gehoorde geluid dat Jaap Pop altijd ‘tegen’ zou zijn. Om er
onmiddellijk aan toe te voegen dat dat ook zo hoort voor een ver-

‘Als je de redes van Kolfschoten nu
zou uitspreken, weet ik niet of de
burgemeesters er nu weer van
onder de tafel zouden liggen.’
tegenwoordiger van het lokaal bestuur en dat hij er nooit zoveel
moeite mee gehad heeft. ‘Ik deed dat overigens niet voor mezelf
of zo,’ zegt Jaap Pop, ‘maar als vertegenwoordiger namens bijvoorbeeld de VNG of NGB. Hele bewegingen waren dan ook tegen en ik
was er om dat over te brengen.’
Terugkijkend op het burgemeesterschap en het NGB zegt Pop: ‘We
hebben een aparte en kleine beroepsgroep. In de gemeenten hebben we een solitaire functie. Ter plaatse moet je een goede radar
hebben om te kunnen functioneren. Dan kunnen we via het NGB
veel aan elkaar hebben en vind ik het mooi als het NGB het gevoel
kan scheppen dat we wat met elkaar hebben.’
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NGB neemt aanbevelingen ‘De vallende burgemeester’ ter harte
Jan Waaijer maakte als burgemeester twee familiedrama’s mee

Het gaat om de slachtoffers
Met enige regelmaat komen er in ons land zogenaamde familiedrama’s voor. De berichtgeving erover is
voor iedereen schokkend, vooral als er kinderen onder de slachtoffers zijn. In de onmiddellijke omgeving
van de slachtoffers is de schok uiteraard het grootst en is een betrokken burgemeester nodig. Op verzoek
van het Burgemeestersblad doet Jan Waaijer zijn verhaal. Als burgemeester van Zoetermeer had hij in 2005
in amper drie maanden twee familiedrama’s in zijn gemeente.

‘Het eerste wat je als burgemeester doet, is de zaak
een beetje in kaart brengen. Bij het eerste drama
belde de politie mij zeer vroeg in de ochtend met het

‘De kern van je optreden als
burgemeester is steeds de vraag
stellen: wat kan ik doen?’
bericht dat die avond ervoor een vrouw haar twee kinderen en later zichzelf om het leven had gebracht. Een
paar uur later was er een meer uitgebalanceerd beeld
en konden we de voorbereidingen treffen voor een bijeenkomst met de buurt. We konden in die bijeenkomst
niet veel meer dan bevestigen dat de kinderen en hun
moeder waren overleden, want de buurt had zelf wel
door dat er iets vreselijks gaande was. En eigenlijk
leefde er maar één vraag bij de bewoners: “hebben de
kinderen geleden?” Gelukkig kon de politie – zonder
details bekend te hoeven maken – mededelen dat dat
niet het geval was. Het klinkt vreemd, maar voor iedereen was dat een opluchting.
Als burgemeester probeer je je dan ervan te vergewissen dat iedereen geïnformeerd wordt, zoals de school
en – in dit geval – de vader van de vermoorde kinderen. En eigenlijk is de kern van je optreden als burgemeester steeds de vraag stellen: wat kan ik doen? Als
er een gat is, dan moet je daar inspringen en kijken
wat je voor de nabestaanden, de buurt of de hulpverleners kunt betekenen. Je moet je daarbij zeker niet
opdringen.
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Eerste vertegenwoordiger
Voor mij waren de contacten met de vader ingrijpend.
Hij leefde gescheiden van het gezin en dan is het de
vraag wat je als gemeente en als burgemeester kunt
doen. Via de politie heb ik laten weten dat hij een
beroep op ons kon doen en ik heb namens de
Zoetermeerse gemeenschap ons diepste medeleven
betuigd. Je voelt je als burgemeester de eerste vertegenwoordiger van de gemeente, maar tegelijk kun je
niet meer doen dan oprecht aangeven dat je deur wijd
openstaat. Het gaat om de slachtoffers en niet om jou.
Gevolg was dat ik werd uitgenodigd voor een zeer
intieme bijeenkomst in de kleinste familiekring. Ook
heb ik op verzoek van de vader met hem de kinderen
geschouwd. Dat waren uiteraard ingrijpende momenten, waarbij iedereen zich vasthield aan de kracht van
de vader. Gelukkig zijn we erin geslaagd om de pers
daarvan af te houden.
Het tweede drama was geheel anders. De politie
informeerde me op een maandag dat een vrouw en
haar twee kinderen vermist werden. De buurt voelde
zich zeer betrokken bij de vermissing en leefde mee
met de vader. Er werden zelfs zoekacties georganiseerd. Bewust liet ik me wel op de hoogte houden
van de ontwikkelingen, maar ik heb mezelf niet in de
buurt opgedrongen. Aan het einde van de week kantelde echter de zaak en deelde de politie mede dat
de verdenking inmiddels naar de vader uitging en de
woning op woensdag op zijn kop gezet zou worden.
Dan gaan beelden van rood-witte linten en mannen
in witte pakken door je hoofd. Dat zorgt voor grote
onrust in de buurt, die immers eerst zo meeleefde
met de vader.
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en niet om jou
De officier van justitie
Van de politie kreeg ik het verzoek om op vrijdag mijn
agenda leeg te maken. Die dag kon de politie mij
mededelen dat de vader de moord op zijn vrouw en
kinderen bekend had en dat hij deze begraven had.
Gelukkig was de politie er in geslaagd de lichamen al
op te graven voordat de pers van de locatie lucht had
gekregen. Ik heb toen met de politie meegedacht over
een draaiboek voor wat er allemaal in Zoetermeer kon
gaan spelen. Maar er komt een moment dat de officier
van justitie publiekelijk wil verklaren dat “de zaak rond
is”. Ik heb toen geëist dat eerst de familie en de buurt
ingelicht werden alvorens de persconferentie zou zijn.
Nu was deze door de officier van justitie al om 19.30
uur bepaald. We hebben toen om 17.00 uur in de
directe omgeving van het gezin een brief verspreid
waarin we iedereen uitnodigden voor een bijeenkomst
op het politiebureau en dat heeft goed gewerkt.

Jan Waaijer, burgemeester van Zoetermeer.

Ik herinner me een stampvolle kantine in het politiebureau met zo’n 70 à 80 buurtbewoners om 19.00 uur. Ik
mocht aan hun martelende onzekerheid een einde
brengen en het afschuwelijke bericht over het drama
mededelen. Stil of tegen beter weten in had men toch
gehoopt dat Claudia en de kinderen nog levend gevonden werden. Daarom kwam er een enorme emotionele
reactie: gillen, schreeuwen, huilen en weglopen.
Politie en Slachtofferhulp waren die avond in de buurt
aanwezig en daarom ben ik daar bewust niet bij gebleven. Wel heb ik met de directeur van de school contact
gehad omdat de kinderen van dit drama op dezelfde
school zaten als de kinderen van het eerste drama. De
school heeft het goed opgepakt en gelukkig gebruik
kunnen maken van de draaiboeken die voor dergelijke
situaties beschikbaar zijn.

dag voor Koninginnedag en dus de uitreiking van de
koninklijke onderscheidingen. Ik heb die ochtend eerst
gedeeld in de feestvreugde rond de gedecoreerden.
Even daarna moest mijn oranje das plaatsmaken voor
een stemmige zwarte en kon ik aanschuiven in de kerk
voor de herdenkingsdienst. De moeder van Claudia
sprak er een moedig dankwoord met goed gekozen
woorden en ook de vader en moeder van de vader
waren aanwezig; zij zijn weliswaar de ouders van de
dader, maar hadden tevens hun kleinkinderen verloren. De aanblik van de twee kleine kistjes en de
schoolkinderen die buiten de ballonnen oplieten: dat
waren voor mij verstikkende momenten, die je naar de
keel grijpen. Voorts ben ik die middag nog naar de
begrafenis geweest en heb ik de pastor thuisgebracht.

Verstikkende momenten

Kopie in de kluis

Omdat de reactie zo heftig was, hebben we als
gemeente in het stadhuis een condoleanceregister
geopend. Die behoefte was er na het eerste drama
niet, maar nu hadden zo’n 800 mensen getekend.
Bizar was dat de begrafenis op 29 april plaatsvond, de

Een aantal weken later heb ik contact opgenomen met
de ouders van Claudia. Ik ben op een avond bij hen
langsgegaan om het condoleanceboek aan te bieden.
Je weet op zo’n moment niet of je na vijf minuten weer
buitenstaat, maar ik ben de hele avond gebleven. Zij
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hebben mij op zeer aangrijpende wijze verteld hoe de
vader van slachtoffer in dader veranderde.
Afschuwelijk voor die mensen. Ik heb hen verteld dat
ik in mijn kluis een kopie van het condoleanceregister
had en dat ik aan hen overliet wat er mee moest
gebeuren. Er zou immers een moment kunnen komen

‘Voor mij geldt hier terughoudendheid, je
moet niet een te groot ego hebben.’
dat ze die aan de andere grootouders beschikbaar wilden stellen. Ik vond dat zij daarover moesten beslissen. Als zij wilden kon het ook de versnipperaar in.
Omdat het hoger beroep lang heeft gelopen, heb ik
pas onlangs (een jaar later) een brief aan de ouders
van Claudia gestuurd met de vraag om een signaal
over de kopie te geven. Wellicht zou dit voor hen het

verdriet wat kunnen openbreken, dacht ik. Ik heb toen
een telefoontje gekregen, waarin zij aangaven dat de
kopie van het register voor de andere grootouders, de
ouders van dader Richard, beschikbaar kon zijn. Ik zal
nu binnenkort deze mensen bellen om hen het register
te overhandigen. Ik had al eerder contact met ze, maar
niet zo intensief als met de ouders van Claudia. De
ouders van Claudia vroegen mij tevens om via de
korpschef over te brengen hoe zeer zij de inzet van
twee politiemensen hadden gewaardeerd. Als “gewone mensen” bel je de hoofdcommissaris niet zo snel,
dus hier kon ik wat betekenen.

Symbolische afsluiting
Wat ik daarnaast nog heb gedaan, is ongeveer een
maand na de gebeurtenis een bijeenkomst houden
in de raadszaal voor medewerkers van de politie, het
schoolteam en Bureau Slachtofferhulp. Daar konden
zij hun belevenissen en gevoelens delen. Ik hoopte
dat de bijeenkomst voor een symbolische afsluiting

Blijken van medeleven uit de buurt op de deurmat van de woning waar zich een familiedrama heeft voltrokken.
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Familiedrama’s in 2005 en 2006. De lijst bevat alleen
incidenten waarbij kinderen het slachtoffer waren.

in Holten drie stoffelijke overschotten aangetroffen. Het
gaat om haar 36-jarige ex-man en haar twee kinderen, een
zoon van 8 jaar en een dochter van 10 jaar.

Purmerend, 14 juni 2006: In een woning worden een jongetje
van zes maanden en een meisje van bijna twee dood gevonden.
Lingewaard, 21 februari 2006: In een woning in Huissen worden de levenloze lichamen van vier leden van een gezin aangetroffen. De vader heeft zijn vrouw en kinderen van 4 en 8 jaar
gedood en daarna zelfmoord gepleegd.
Beverwijk, 8 januari 2006: In en om het huis van hun ouders
worden drie babylijkjes aangetroffen. De politie ging bij het
huis zoeken omdat op 21 december in Haarlem ook al een
dode baby van dezelfde ouders was gevonden.
Middelburg, 24 december 2005: Op Kerstavond vindt de politie
in een woning drie lichamen van een 31-jarige man en zijn twee
dochtertjes van 3 en 4,5 jaar oud. De man heeft de meisjes
waarschijnlijk gewurgd en vervolgens zichzelf opgehangen.
Den Haag, 27 november 2005: Het lichaam van een 38-jarige
vrouw wordt gevonden. Later worden in een brandende auto

kon zorgen. En voor mij was het een gelegenheid om
allen te bedanken en te complimenteren voor hun
inzet. Dat heb ik overigens ook in de richting van de
medewerkers van de uitvaartonderneming gedaan.
Die hebben voor de naaste familieleden fantastisch
werk gedaan.

Terughoudendheid
Terugkijkend kan ik stellen dat de twee gebeurtenissen sterk verschillend waren. Je kunt geen algemeen
plan uitrollen. Wat je doet moet je per geval afwegen.
Daarom ben ik ook terughoudend om collega’s algemene adviezen te geven. Al moet ik er direct aan koppelen dat ik destijds zeer gelukkig was met het telefoontje van een collega die net ervoor een dergelijk
drama in zijn stad had gehad. Hij vertelde me een aantal heel praktische ervaringen over wat een gemeente
en burgemeester kan betekenen. Bijvoorbeeld het
beschikbaar stellen van bussen voor het vervoer van
de gasten op de dag van de uitvaart. Ik had er zelf niet
aan gedacht, maar voor nabestaanden is dat soms een
probleem.

Leek, 1 augustus 2005: De politie pakt in Tolbert een man op,
die ervan wordt verdacht de twee kleine kinderen van zijn
vriendin zo ernstig te hebben mishandeld, dat zij het niet hebben overleefd.
Hilversum, 16 april 2005: In een woning schiet een 46-jarige
agent zijn 42-jarige vrouw en drie zoontjes van 3, 6 en 8 jaar
dood. Daarna pleegt hij zelfmoord.
Zoetermeer, 6 april 2005: Een man doodt zijn 31-jarige vrouw
en dochters van 3 en 5 jaar. Hij doet op 11 april aangifte van
hun vermissing. Op 22 april worden op zijn aanwijzing de
drie lichamen gevonden.
Zoetermeer 6 januari 2005: Een 38-jarige vrouw vermoordt
haar twee kinderen, een jongen van 3 en een meisje van 6
jaar. De vrouw pleegt vervolgens zelfmoord door voor een
trein te springen.

Wat ik ook heb ervaren is dat je positie als burgemeester in een kleine gemeente sterk verschilt met die in
een grote stad. In een kleine gemeente sta je veel
dichter in de directe omgeving van het drama dan in
een grote stad. In de stad lopen de zaken vaak via de
politie en moet je bijvoorbeeld meer de vraag stellen
wat de meerwaarde is van jouw aanwezigheid in de
buurt. Voor mij geldt hier terughoudendheid; je moet
niet een te groot ego hebben.

Stille tochten
Terughoudendheid en maatwerk gelden ook voor stille
tochten. Er is altijd wel iemand die vindt dat er een
dergelijke tocht moet komen, maar ik vind dat je eerst
moet nagaan of er een breed draagvlak is. Ik zou het
als gemeente nooit zelf organiseren. Je kunt natuurlijk
wel faciliteren en mogelijk als burgemeester een rol
spelen. Je moet klaarstaan als er wat te doen is. En als
dat gevoel er bij de organisatoren niet is, dan moet je
je niet buitengesloten voelen. Dat je voorop of meeloopt en een toespraak houdt is voor mij geen uitgemaakte zaak.’

burgemeestersblad 41 2006

15

Burgemeester41/2006 26-09-2006 13:51 Pagina 16

Intervisie biedt burgemeesters goede mogelijkheden

Burgemeesterselftal reist
af naar Suriname
Geheime wapens heeft het team niet, maar menig tegenstander zal met knikkende knieën het veld op
gegaan zijn, toen ze tegenover zich mannen als Ton Rombouts en Jos Heijmans zagen, gehuld in oranje
shirt en zwarte korte broek. We hebben het over het burgemeesters(voetbal)elftal, dat deze maand naar
Suriname reist voor een toernee.

wee jaar geleden zagen we de plannen voor
de invoering van de gekozen burgemeester
en toen hadden we het idee om met het
oude elftal nog een keer samen op reis te gaan’, zegt
Hans van der Laan, aanvoerder van het elftal en burgemeester van Noordenveld. ‘Als de plannen van Thom
de Graaf door waren gegaan, dan was het voor veel
burgemeesters ook het afscheid als speler van het
burgemeesterselftal geweest.’

‘T

Geen afscheidstoernee dus, maar wie kijkt naar de
gemiddelde leeftijd van de spelersgroep zal toch denken dat het einde van de voetbalcarrière voor de
meesten niet ver weg zal zijn. ‘Ja, bij een aantal van
ons begint het te kraken. Verjonging zou mooi zijn,
maar we hebben de afgelopen jaren wel last gehad
van herindelingen en de benoemingen van vrouwelijke
burgemeesters. Niet dat vrouwen niet kunnen voetballen, maar ik merk bij de vrouwelijke collega’s weinig
interesse’, zegt Hans van der Laan.

Kraken
‘Suriname is een mooi reisdoel. Het is toch een klein
beetje Nederlands. Tevens heerst er nog steeds lepra.
Het burgemeesterselftal zamelt met hun wedstrijden
altijd geld in voor de leprabestrijding, dus dat is een
mooie verbinding. We hebben een gemêleerd programma. Naast een aantal excursies en bezoek aan de
Nederlandse ambassade, ontmoeten we Surinaamse
burgemeesters en vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven. En natuurlijk staan er twee wedstrijden
op het programma, waarmee we weer geld inzamelen
voor de Leprastichting’, aldus de aanvoerder.

Talent gezocht
Hoewel de officiële transfermarkt is gesloten, is het burgemeesterselftal nog op zoek naar (een beetje) sportieve burgemeesters, die het
leuk vinden om een aantal malen per jaar een wedstrijd met collega’s
te spelen.
Hebt u belangstelling, neem dan contact op met Hans van der Laan,
burgemeester van Noordenveld.

Drie ton
Hans van der Laan was in 1988 zelf de initiatiefnemer
tot de oprichting van het burgemeesterselftal. Er bleek
veel belangstelling onder de burgemeesters te bestaan
en al snel prijkten op de lijst van de A-selectie de namen
van enkele tientallen burgemeesters. Jan Leegwater,
oud-burgemeesters van Scheemda werd – en is nog
steeds – coach van het elftal. Tevens is er een heus
bestuur dat onder voorzitterschap staat van Fons
Jacobs, burgemeester van Helmond. Het uitgangspunt
van de burgemeesters is prettig en plezierig, maar tegelijkertijd ook serieus, voetballen. Bovendien speelt het
elftal voor een goed doel. Voornamelijk speelt men
tegen businessclubs van betaald voetbal organisaties.
Dit gebeurt als voorwedstrijd bij een wedstrijd van de
‘hoofdmacht’ soms in het stadion, soms op een bijveld.
Daarnaast behoren wedstrijden tegen Belgische burgemeesters en de Tweede Kamer ieder jaar tot de hoogtepunten. Het bedrag wat door de uitdager wordt bijeengebracht wordt geschonken aan de Leprastichting. In de
loop der jaren hebben ‘onze jongens’ al € 300.000 bijeen gevoetbald!
Zie ook www.nederlands-burgemeesterselftal.nl
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DGKB
Investeren in vak dat essentieel
blijft voor goed lokaal bestuur
wachten wat het najaar ons brengt, behalve vallende
bladeren. Zodra we dat weten, kom ik er op deze
plaats op terug.

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

Misschien had ik moeten schrijven: ‘zo veranderlijk als
de politiek’. Want de inkt was nog niet opgedroogd
toen aan het kabinet-Balkenende II voortijdig een
einde kwam. U kent de gevolgen: het kabinetBalkenende III trad aan, maar dat behandelt een
beperkt aantal thema’s. Want plotseling staan we vlak
voor de verkiezingen.
De vorige keer schreef ik óók dat ik u in deze column
nader zou informeren over het Georganiseerd Overleg
en de ontwikkelingen rond uw rechtspositie. Maar de
recente Haagse gebeurtenissen zorgen hier wellicht
voor vertraging. Zo is het niet zeker of het wetsvoorstel rond de overgang van de burgemeesters naar de
Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers nog
voor de verkiezingen behandeld zal worden. Over de
wijze van de overgang is afgelopen jaren met de bonden in het Georganiseerd Overleg gesproken. U heeft
daarover vermoedelijk al het een en ander vernomen.
De nota naar aanleiding van het verslag ligt nu in ieder
geval bij de Kamer. Dat geldt eveneens voor het wetsvoorstel rond de herziening van de beloningsstructuur
(Dijkstal II) waarover de Raad van State recent advies
heeft uitgebracht. Daarmee beschikt de Kamer over
alle stukken. Wij moeten onze nieuwsgierigheid nog
even bedwingen. Ook over de aanstellingswijze valt op
dit moment niets te zeggen. Ook wat dat betreft is het

De vallende bladeren moeten we afwachten, maar
gelukkig kunnen we aan de slag met ‘De vallende burgemeester’. Daarover is iedereen het eens. In het vorige nummer van uw blad is veel aandacht aan het rapport besteed. Inmiddels zijn er veel reacties binnengekomen. Op grond van die reacties stel ik vast dat velen
de analyse van de onderzoekers herkennen. De actualiteit doet haar best om die analyse te onderstrepen
– dat blijkt wel uit het aantal gevallen van de laatste
maanden waarbij burgemeesters op de een of andere
wijze bij bestuurlijke problemen waren betrokken. De
conclusies uit het rapport nodigen uit te investeren in
de kwaliteit van het burgemeesterscorps. Daardoor
wordt de individuele burgemeester nog beter toegerust om met problematische situaties tijdens de uitoefening van het ambt om te gaan.
Over de uitwerking van de aanbevelingen uit het
onderzoek bestaan nu goede afspraken tussen
Genootschap, de commissarissen van de Koningin en
BZK. Een kleine, compacte regiegroep bewaakt de uitvoering. Het NGB is in de regiegroep vertegenwoordigd door burgemeester Marijnen. De regiegroep kijkt
niet uitsluitend naar het rapport, maar zorgt ook voor
de afstemming met aanverwante dossiers, zoals conflictoplossing in probleemgemeenten.
Het bestuur van het NGB heeft hier zijn verantwoordelijkheid genomen. Bijvoorbeeld door aan de minister
van BZK duidelijk te maken wat het NGB gaat doen om
de professionalisering van de burgemeesters te ondersteunen. Gelukkig hoeven we niet bij nul te beginnen: in
het kader van het Professionaliseringsfonds vindt
immers al een reeks activiteiten plaats, zoals intervisie,
coaching en het organiseren van de eigen feedback.
Kortom: wij wachten vol spanning op het nieuwe kabinet. Maar in de tussentijd werken we gezamenlijk aan
de professionalisering van uw vak. Want hoe de uitslag
van de verkiezingen ook zal zijn, dat vak blijft essentieel voor goed lokaal bestuur.
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P.J.D. (Paul) Steinweg was 36 jaar burgemeester van Son en Breugel

Burgemeester onder drie
De koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix hebben veel gemeen. Ferm, alle drie, persoonlijkheden,
getuigend van goed taalgebruik, vrouwen met een hart. Harten die liefdevol klopten voor hun landgenoten
en extra voor elkaar. Moeder voor dochter. Dochter voor moeder. Over een niet eerder gemelde, niet sterk
op de historie drukkende, maar toch bijzondere gemeenschappelijkheid gaat het hier. Ze hadden alle drie
gedurende kortere of langere tijd dezelfde burgemeester in dezelfde gemeente: P.J.D. Steinweg in Son en
Breugel. Er is in elk geval nog een burgemeester die drie koninginnen meemaakte: in Oss woont, leest,
denkt en lacht Louis Jansen, in augustus 91 geworden, oud-burgemeester daar. Maar Steinweg was de eerste van wie men het meldde. Hij blijft bovendien, zo valt zonder tegenbericht aan te nemen, met zijn 36
jaar in één gemeente recordhouder in dubbele zin.

p dus naar Son en Breugel. Niet meer naar
een ambtswoning, maar naar een mooie,
jonge woning in een royale, nieuwe wijk. Ook
die waren er, toen het begon kort na de oorlog, nog
lang niet. De deur gaat open. ‘Dag collega, ik ben
Paul, kom binnen.’ Een oud-burgemeester is voor de
andere een echte collega. Je voelt je al snel thuis bij

O

Voorbereidende werkzaamheden aan de
‘traverse’ in de Kom van Son.
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elkaar. Ook door de koffie die zijn vrouw – sinds 1950
– inschenkt. Hoe is Paul Steinweg eigenlijk die eerste
vier jaar alleen doorgekomen? Met heel veel vrouwen,
in een klooster in de eigen gemeente, dat de nieuwe
tijd niet heeft overleefd.

Ambtswoning
Hoe kwam Paul Steinweg zo jong, 29 jaar, in het ambt?
Zijn vader was burgemeester. In vijf gemeenten zelfs.
‘Ja, hij was wat ambulanter dan ik.’ Moeiteloos somt hij
ze op. ‘Heumen, daar ben ik in 1917 geboren. Middelste
van zeven kinderen, oudste zoon. Ambt én Stad Delden.
Daar woonde nog een echte baron, Van Heeckeren, die
vader fijntjes te verstaan gaf dat hij de eerste burgemeester was die zonder zijn voorkennis benoemd was.
Hij had ook het waterleidingbedrijf in handen.
Roermond. Nijmegen tenslotte.’ Zo werd bij Paul van
jongs af aan de interesse voor besturen geboren. Hij
volgde alles, kende wethouders. Bestuurde al snel verenigingen, de hockeyclub. Last van vaders beroep?
‘Nee, ik wilde dat ook: besturen.’ Na de middelbare
school dus G.A. (Gemeente-Administratie) en werk als
ambtenaar in Tilburg. Oorlog, onderduiken. In 1946
kwam er de kans om in Hoge en Lage Mierde waarnemend burgemeester te worden. Praktijk en ervaring uit
het ouderlijk huis ontmoetten elkaar. Kort erna was het
echt raak: Son en Breugel, klein toen, 3500 inwoners.
Een handvol ambtenaren, maar wel een secretaris, een
ontvanger en een directeur distributie. Woningnood,
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vorstinnen
vandaar onderdak in dat klooster. Geen portefeuilleverdeling. ‘Wel’, zo beaamt ook zijn vrouw, ‘van meet af
aan die zo aardige, hartelijke mensen en een steeds
warmer plekje bij hen.’ Zo kon ook zij, maatschappelijk
werkster, in Amsterdam geschoold, er goed aarden en
meewerken. Mede dankzij de ambtswoning die de raad
na een extra vergadering toch liet bouwen. Zat de burgemeester daar zelf achteraan? Een overbodige vraag.
Zoiets lag niet op de weg van deze vriendelijke, evenwichtige, precieze, bescheiden, ja sobere man.
‘Het kwam van een wethouder. ,,We proberen het nog
een keer,” zei hij. Maar daar ben ik niet bij – ik ben weg,
zei ik toen.’ Dat burgemeestershuis kwam. Er kwam veel
meer. Son en Breugel floreerde, bouwde, groeide. Zo
tussen ’66 en ’73 van ruim 8.000 naar 12.000 inwoners.
Het ambtelijk apparaat knapte uit het oude gemeentehuisje, waar zelfs geen kamer voor de burgemeester was
en waar de planken vloer trilde als eens een vuist op
tafel viel. Steinwegs vuist zal dat vermoedelijk niet
geweest zijn. Er straalt daarvoor te veel genoegen uit
deze krasse oud-burgemeester. Er kwam een nieuw
gemeentehuis met ingebouwde uitbreidingskans, architect Geenen/Oskam. Het oude is wel bewaard, zoals de
na de kerkbrand (1953) met veel werk en moeite herstelde monumentale oude toren. Groei. Het gezin Steinweg
groeide ook: vijf kinderen.
Zijn vrouw heeft ons even alleen gelaten en zo kan hij
nadenkend en warm zeggen: ‘Zij voedde op, ik had de
handen vol, ik heb er veel te weinig aan gedaan.’ Ook
de keuken heeft hij niet gefrequenteerd: ‘in het klooster hoefde ik echt niet te koken; ik kan het trouwens
nog niet.’ Een oude, vooral voor ouderen vertrouwde
en beproefde rolverdeling. Het huwelijk, de gemeente
en de kinderen – ze hebben er niet onder geleden.

Harmonie houden
Is dat niet lang, 36 jaar in één gemeente? Een bij zijn
afscheid door alle 100 medewerkers aangeboden fotoboek glijdt langs handen en ogen. 12 1/2 jaar burgemeester, 25 jaar, afscheid. Feest, vriendelijkheid,
hulde. Pastores verwelkomd. Altijd aan de oecumene

9 juli 1981: Bezoek van Koningin
Beatrix aan NV destructor (Nu
Rendac BV in Son).

meegedaan. Anti-alcohol beleid. De neveltankwagen
zien inzegenen. Een 104-jarige bezocht. Nevenfuncties.
De regio. Wat was zijn ambtsgeheim? ‘Sfeer scheppen.
Harmonie houden. Mensen in hun waarde laten.
Meningsverschil? Goed, ’t mag, ’t moet zelfs, maar in
goede sfeer.’ Niet ambulant, wel stabiel moet die burgemeester die bleef, omdat het goed was en een
wezenlijke verbetering niet voor de hand lag, geweest
zijn. Zijn eerste, oudste, zo jonge, en zijn laatste, jongste, zo oude handtekening lijken precies dezelfde.

Mentale verwantschap
Wie benoemde je: de Kroon of de koningin? ‘De koningin’, zegt hij stellig, verwijzend naar de letterlijke
Grondwettekst. Was er verwantschap tussen koningin
en burgemeester? ‘Nee, o, o, nooit heeft een van de
drie ooit met me over m’n werk gesproken.’ Is de
koningin ooit in Son en Breugel geweest? ‘Ja, Juliana
en Beatrix.’ De foto met Beatrix wordt gezocht. De lijst
moet in reparatie. ‘Zie je dat ik fout loop? Het ging zo
snel. De foto was al genomen voordat ik haar rechts
had.’ Het heeft de net koningin geworden Prinses
Glimlach niet gedeerd. De mentale verwantschap was
er natuurlijk wel: landsvrouwe en burgervader. Boven
de partijen – allebei. Verbinder, baken – ook die burgemeester die toch nog wel eens als een stukje koningin
wordt gezien. Van Paul Steinweg en zijn vrouw Ton
mag dat bij alle nog niet uitgekristalliseerde duale veranderingen best nog even zo blijven. En zo niet – de
herinnering aan (hij) ‘een heerlijke’ en (zij) ‘een fantastische’ tijd zal er niet door worden aangetast.
Eppo van Veldhuizen
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opinie
Tien jaar na de Herculesramp

Heeft u er iets van geleerd?

Brandweermannen van de luchtmachtbasis Volkel blussen een in scene gezette brand met een oude Starfighter.

Op 15 juli 2006 was het tien jaar geleden dat er op de Vliegbasis Eindhoven een militair transportvliegtuig
van het type, Hercules C-130, verongelukte. 34, meest jonge militairen, vonden hierbij de dood. Een uiterst
triest gegeven waarbij, wat betreft de voorbereiding en afhandeling van deze calamiteit, nog steeds grote
vraagtekens gezet kunnen worden. Na deze fatale crash zijn er talloze onderzoeken naar de oorzaken van
de ramp verricht. Ook zijn er vele rapporten over de voorbereidingen op de rampbestrijding geschreven. Tot
op de dag van vandaag is echter niet helder boven water gekomen waar de echte oorzaken van deze ramp
en de haperende rampbestrijding liggen.

at er echter toen ter tijd al wel gemeenten,
regio’s en militaire commandanten waren die
wisten waar de klepel hing zal ik u, door middel van een heldere voorbeeldsituatie uitleggen.
Veertig kilometer noordelijk van Eindhoven ligt de militaire Vliegbasis Volkel. De toenmalige brandweercommandant van deze vliegbasis was destijds verantwoordelijk voor de dagelijkse en operationele leiding van
het 45 man sterke beroepsbrandweerkorps van dit
puur militaire vliegveld. Bij een vliegtuigongeval, enkele meters buiten het hek van de vliegbasis, had hij volgens de civiele brandweercommandant niets te zoeken. Daar sta je dan met 45 goed opgeleide en
getrainde professionals.

D

Burgemeester verantwoordelijk
Na veel heen en weer gelobby en intensief overleg werd
er uiteindelijk door de gemeentebesturen van Uden,
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Mill en Landerd ingestemd met een door de militaire
zijde voorgesteld convenant ‘Inzet brandweer
Koninklijke Luchtmacht’. In het kort kwam het hierop
neer dat bij een vliegtuigongeval op of in de onmiddellijke omgeving van de vliegbasis de KLu brandweer ongehinderd kan uitrukken en aanvangen met de hulpverlening. Zodra de civiele Officier van Dienst (OvD) ter plaatse verschijnt, geeft de KLu bevelvoerder het commando
over aan deze OvD. Gezamenlijk completeren zij de
hulpverleningsactie zodat het militaire en civiele hulpverleningmaterieel optimaal wordt ingezet en de OVD
kan blijven beschikken over de KLu hulpverleningsexpertise. Overigens wordt in het convenant ook geregeld
dat alle incidenten die plaatsvinden op het militaire terrein, waarbij de KLu brandweer daadwerkelijk wordt
ingezet, direct aan de regionale alarmcentrale, i.c. de
verantwoordelijke burgemeester, worden gemeld.
Dit was in grote lijnen de start van een uiterst succesvolle civiele en militaire samenwerking die tot op de dag
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van heden voortduurt. Maar met de genoemde maatregelen was de samenwerking nog niet compleet. Tot die
periode werd in het Udense rampenplan nog met geen
woord gerept over de aanwezigheid van een militaire
vliegbasis met al haar potentiële gevaren en er was ook
geen duidelijk Rampbestrijdingsplan voor de vliegbasis.

deze werkwijze in schril contrast staat met wat zich er tien
jaar geleden in Eindhoven afspeelde. 40 kilometer noordelijker waren alle schakels van de hulpverleningsketen

Het mag duidelijk zijn dat het goed
op orde hebben van de ramp-

In goed overleg tussen vertegenwoordigers van de commandant vliegbasis en de Udense ambtenaar voor
Integrale Veiligheid werden het gemeentelijke Rampenplan, het Rampbestrijdingsplan Vliegbasis en het interne
KLu Bedrijfsnoodplan aangepakt, geactualiseerd en
naadloos op elkaar afgestemd. Ook werd de Plan &
Control cyclus op de plannen losgelaten zodat actualiteit
en oefening van de plannen gewaarborgd is.

solide en op professionele wijze ingevuld, beproefd en
geëvalueerd. Mijns inziens een uitstekend voorbeeld van
hoe deze zaken wel goed geregeld kunnen zijn!

Gezamenlijk oefenen

Alles op orde?

In het oefencircuit werd, in samenspraak met de
Nijmeegse universiteit en het toenmalige Nederlands
Instituut voor Brandweer en Rampbestrijding (NIBRA), de
bestuurlijke beoefening van het Udense rampenplan aangepakt. Een maal per jaar werd er gezamenlijk, burger en
militair, door middel van de simulatiemethode ‘Crisislab’
de bestuurlijke zijde van de rampbestrijding beoefend.
Crisislab is een oefenmethode waarbij de complete rampenstaf, burgers en militairen, in een gesimuleerde omgeving oefenen waarbij gebruik moet worden gemaakt van
de eigen plannen en procedures. Frequent stelden ook de
burgemeesters van de omliggende gemeenten zich op de
hoogte tijdens deze Crisislab oefeningen. Ook oefenen de
civiele brandweerkorpsen van de omliggende gemeenten,
die deel uit maken van de regionale brandweercompagnie,
regelmatig op de vliegbasis.

Naar mijn mening geeft dit artikel u alle reden om ook als
gemeentebestuurder eens grondig na te denken over uw
eigen situatie. Uiteraard bezit uw gemeente inmiddels een
uitstekend en afgewogen rampenplan. Maar, let wel, papier
is geduldig. Denkt u maar eens na over de volgende vragen:
• Zijn alle schakels van de hulpverlening in uw geval
optimaal ingevuld?
• Hebt u alle rampbestrijdingsplannen op orde?
• Hoe staat het met het beoefenen van uw rampenplan
en uw rampbestrijdingsplannen?
• Hebt u al eens de alarmering van uw gemeentelijk
apparaat beoefend en geëvalueerd?
• Kennen alle proceseigenaren van uw rampenplan hun
verantwoordelijkheden en hebben ze de uitvoering al
eens separaat geoefend?
• Samengevat: zijn alle schakels van de Veiligheidsketen Pro-actie – Preventie – Preparatie – Repressie
– Nazorg, in uw situatie optimaal en vervolgens ook
conform de Plan & Control cyclus geregeld?

Uitstekend voorbeeld
Tot de routine communicatie met de voor de rampbestrijding verantwoordelijke autoriteit, de Udense burgemeester, behoort ook de supervisie over iedere operationele
beweging van de vliegbasisbrandweer. Kortom iedere
daadwerkelijke inzet van dit militaire brandweerkorps
wordt onmiddellijk, volgens het vastgestelde protocol,
aan de regionale alarmcentrale gemeld. Deze centrale
geeft terstond de melding door aan de dienstdoende
OvD. Vaak is dan direct telefonisch contact tussen de OvD
en de militaire ‘On Scène Commander’ voldoende. Deze
communicatie verloopt volgens een strak protocol dat
zowel opgenomen is in het Bedrijfsnoodplan van de vliegbasis als het Rampbestrijdingsplan van de gemeente.
Als u vorenstaand verhaal leest, zult u vaststellen dat

bestrijding beslist geen sinecure is.

Ik zou nog wel even door kunnen gaan met het stellen van
vragen over de veiligheidssituatie binnen uw gemeente.
Het mag, gezien het aantal rampen binnen Nederland,
duidelijk zijn dat het goed op orde hebben van de rampbestrijding beslist geen sinecure is. Vaak ontbreekt het de
regionale brandweer of hulpverleningsdienst aan tijd en
mankracht; dit zijn echter zaken die achteraf gezien geen
rol meer spelen bij het verdelen van de zwartepieten. Een
onpartijdig oog ontdekt vaak snel en doordacht een aantal knelpunten die vaak snel op te lossen zijn.
Wim Wolbertus
veiligheidsadviseur Overheidsdienstverlening.nl
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boekbespreking

Meesterlijk besturen,
de burgemeester als leider
Uit het recent verschenen onderzoeksrapport ‘De vallende burgemeester’ blijkt dat de persoonlijkheid van
de betrokken (en vertrokken) burgemeester dikwijls een rol heeft gespeeld in de ontstane problemen.
Volgens het rapport is de burgemeester zelf daarmee ‘een belangrijke risicofactor gebleken’.

De titel van het
boek Meesterlijk
Besturen, de burgemeester als
leider (Sdu, juli
2006) geeft aan
dat meesterlijke
talenten nodig
zijn om succesvol
te zijn. Het boek
gaat in op vraagstukken als:
Welke uitdagingen zijn er voor
burgemeesters?
Hoe was dat
vroeger? En hoe
ziet dat er in de
nabije toekomst
uit? Het leidt
immers geen
twijfel dat het
openbaar
bestuur leiders
nodig heeft die met de uitdagingen van vandaag en
morgen kunnen omgaan.
Het boek Meesterlijk Besturen, de burgemeester als
leider is een bundel met acht bijdragen uit heel verschillende invalshoeken. Een aantal auteurs schrijft
vanuit de praktijk op basis van eigen ervaring, bijvoorbeeld als (oud)burgemeester. Anderen reflecteren vanuit een meer theoretische invalshoek, als wetenschapper en onderzoeker. En weer anderen baseren hun bijdrage op hun ervaring als docent en coach.

Authentiek leiderschap
Het is daarom interessant te constateren dat er
ondanks de verschillende invalshoeken een aantal
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parallellen kan worden getrokken. Een soort gemeenschappelijke deler, die ongeacht de gekozen invalshoek, de burgemeester typeert. Zo komen Uri
Rosenthal en Marco Zannoni tot de conclusie dat er
een aantal kenmerken is dat bij een goede crisisbestuurder past, maar dat het bij succesvol crisismanagement toch ook vooral gaat om authentiek leiderschap. Tot deze slotsom komt Michiel Krom eveneens.
Volgens hem is authentiek leiderschap, het jezelf zijn,
de sleutel tot effectief mediaoptreden.
Een ander meesterlijk talent dat door de verschillende
auteurs naar voren wordt gebracht is het nemen én
afleggen van verantwoordelijkheid. Edgar Karssing
stelt dat de echte leider niet alleen in woord, maar
vooral ook in daad toont dat hij integriteit serieus
neemt.
Tot slot zijn eigenlijk alle auteurs het erover eens dat
er niet eens zozeer behoefte bestaat aan sterke leiders. Maar vooral aan moedige leiders. Het gaat erom
of je de samenleving weet te binden en ook je eigen
positie daaraan verbindt.
Het boek ‘Meesterlijk besturen, de burgemeester als
leider’, gaat daarmee over een actueel vraagstuk: de
positie van de burgemeester vanuit het perspectief
van publiek leiderschap. Het boek bevat materiaal dat
gebruikt kan worden door burgemeesters, ambtenaren, studenten en onderzoekers.

Informatie
Het boek Meesterlijk besturen, de burgemeester als
leider, Becking en Rensen (red.), is op 20 juli jl. verschenen als deel 3 in de ROI reeks. Prijs: € 15,-. De
ROI reeks biedt een platform voor creatieve, prikkelende opinies en studie voor en door spelers in het openbaar bestuur.
U kunt dit boek bestellen door een e-mail te sturen
naar Priya Poeran (p.poeran@roi-opl.nl).
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service
Opleidingenprogramma 2007
Het opleidingenprogramma voor burgemeesters 2007 is vastgesteld. In de loop
van november kunnen de burgemeesters
‘editie 2007’ van de bekende Opleidingengids voor burgemeesters op de
deurmat verwachten. Ook volgend jaar
bevat de gids weer zo’n 25 trainingen en
cursussen, variërend van eendaagse
workshops tot diepgaande meerdaagse
programma’s. Nieuw zijn onder andere
cursussen met veelbelovende titels als
De digitale gemeente en haar burgers, De
P&O-portefeuille, Krachtige zelfsturing en
Mindmappen en Skimmen. Daarnaast is
ook de prestigieuze Leerkring bestuurlijkstrategisch management weer terug in
het programma. Wat er achter deze titels
schuilgaat leest u binnenkort in de
Opleidingengids voor burgemeesters
2007.

vangen in oktober bericht van de lancering
van de nieuwe site met daarbij ook een
nieuwe persoonlijke toegangscode, die zij
vervolgens met een zelf gekozen wachtwoord kunnen wijzigen.

Data Lochemconferenties 2007
Bestuurskracht over grenzen heen is het
thema van de Lochemconferenties die
begin 2007 plaatsvinden. De burgemeesters kunnen in de loop van november de

verschenen
Eerder dit jaar verscheen van de hand
van Gilles Borrie, oud-burgemeester
van onder andere Eindhoven een biografie over Pieter Lodewijk Tak. In deze
tweede druk van het boek beschrijft

Borrie met veel gevoel voor politieke
nuances en historische context het
leven en werk van Tak. Het resultaat is
een thematisch geconstrueerde biografie waarin een beeld naar voren komt
van een scherpzinnig politicus met een
beminnelijk karakter. Als architect van
sociaal-democratische gemeentepolitiek is Tak van blijvende betekenis.
Pieter Lodewijk Tak (1848-1907), journalist en politicus. Een gentleman in een rode broek. Door
G.W.B. Borrie, uitgeverij Aksant,
ISBN: 90-5260-202-6. Prijs: € 25,00

Regiegroep naar aanleiding
van De vallende burgemeester
Deze zomer verscheen het rapport De vallende burgemeester naar aanleiding van
een onderzoek naar de achtergronden
van bestuurlijke probleemsituaties die
tot het vertrek van burgemeesters hebben geleid. Het rapport geeft vele aanbevelingen aan het adres van onder andere
de minister van BZK, de CdKs en het NGB.
Het ministerie heeft nu een regiegroep
gestart, die het vervolg op het rapport zal
coördineren en waarin BZK, CdK’s en NGB
vertegenwoordigd zijn. Namens het NGB
neemt vice-voorzitter Michel Marijnen
(burgemeester van Roosendaal) deel aan
de regiegroep.

www.burgemeesters.nl
Het bureau van het NGB heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de opzet
van een nieuwe website van het NGB. Het
resultaat mag er zijn en zal in oktober in
gebruik worden genomen. Dan gaat de
inmiddels derde generatie van www.burgemeesters.nl online. De burgemeesters ont-

Lezersonderzoek
De redactiecommissie van het
Burgemeestersblad heeft besloten een
lezersonderzoek in te stellen. Het onderzoek moet inzicht geven in de waardering
van de lezers voor diverse aspecten van
het blad: inhoud, vormgeving, frequentie,
etc. Enkele dagen na het verschijnen van
nr. 41 van het blad ontvangen de leden
van het NGB per email een enquêteformulier. De resultaten van het onderzoek
kunt u in nr. 42 (december 2006) tegemoet zien.

uitnodigingen tegemoet zien. Wel kunt u
nu alvast de data van de conferenties in
uw agenda reserveren. Let op: in verband
met de planning zullen wij u vragen om
meerdere voorkeuren aan te geven.
De conferenties vinden plaats van dinsdag 18.00 tot donderdag 12.30 uur op:
• 23 t/m 25 januari 2007
• 30 januari t/m 1 februari 2007
• 6 t/m 8 februari 2007
• 13 t/m 15 februari 2007
• 20 t/m 22 februari 2007
• 27 februari t/m 1 maart 2007

burgemeestersblad
In nr 42
•
•
•
•

Blik op Lochemconferenties
Bestuurskracht
Burgemeesters en de media
Terugblik op de collegevorming
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