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commentaar

Inhoud

Undercover

We hebben een uitgebreid opleidingenprogramma voor 
burgemeesters. We proberen jaarlijks de opleidingen zo 
nauw mogelijk te laten aansluiten op de ontwikkelbe-
hoeften van burgemeesters. Hiertoe vergadert de 
Commissie Professionalisering ieder kwartaal. Naast 
opleidingen organiseren wij Actuele Tafelbijeenkomsten 
over actuele, crisisgerelateerde thema’s met als doel om 
met collega’s van gedachten te wisselen, te discussiëren 
en best practices en succesfactoren voor handelswijzen 
te delen. Nieuw dit jaar zijn de NGB-colleges waar weten-
schappelijke inzichten rond crisisgerelateerde onderwer-
pen worden gedeeld. ‘De Burgemeester Gaat Undercover’ 
is vijf jaar geleden ontstaan en is een bijzondere leerer-
varing. De opzet is simpel: De burgemeester van de 
'gastgemeente' ontvangt deelnemende collega-burge-
meesters voor een ontbijtbespreking. Daarna gaan de 
deelnemers individueel naar een organisatie op het 
terrein van zorg en veiligheid. Dat gebeurt ‘undercover’: 
De medewerkers, cliënten of gasten zijn niet op de hoog-
te van de achtergrond van de deelnemers. Daarmee 
kunnen de deelnemende burgemeesters vrij ervaren hoe 
het werkveld van de organisatie en van de mensen erom-
heen eruitziet. Aan het einde van de dag haalt de groep 
de belevenissen op in een debriefing. Na een aantal 
weken volgt een gezamenlijke bespreking van de deelne-
mende burgemeesters met vertegenwoordigers van de 

organisaties waar zij te gast zijn geweest. Daar bespre-
ken ze hun ervaringen en vertellen de organisaties over 
hun ontwikkeling. In 2017 vond het undercoverprogram-
ma in Utrecht plaats. Zo’n tien burgemeesters van 
grote(re) gemeenten namen deel aan de dag. Wat met 
name is bijgebleven bij deelnemende burgemeesters, is 
dat ze, door een kijkje achter te schermen te nemen, een 
integraler beeld krijgen van het beleid waar ze dagelijks 
mee bezig zijn. Door met de uitvoering bezig te zijn en 
ergens te zijn waar niet de ‘rode loper’ voor je wordt 
uitgelegd, krijg je waardevolle, gratis adviezen die je 
mee kunt nemen in de discussie over veiligheidsvraag-
stukken met de raad en college. Dit soort programma’s 
maakt de burgemeester weerbaarder en zullen we daar-
om in het najaar voortzetten. Een impressie van de dag 
in Utrecht staat op onze website (www.burgemeesters.
nl/undercover).

Anouck Haverhoek/NGB
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Het ambt van burgemeester is bijzonder. Een overstap maken naar iets compleet anders komt niet 
vaak voor. Toch is er een aantal burgemeesters die de overstap wagen. Zo had het Burgemeestersblad 
vorig jaar een interview met Patrick van den Brink, die na ruim zeven jaar burgemeester van IJsselstein 
geweest te zijn, de overstap maakte naar Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 
als directeur. Dit keer spreekt het Burgemeestersblad met Renate Westerlaken. Na bijna negen jaar  
burgemeester van Lopik geweest te zijn, is zij nu directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds.

Van burgemeester tot directeur     Ronald McDonald Kinderfonds
Renate Westerlaken

renate Westerlaken heeft een indrukwekkende 
loopbaan: Op jonge leeftijd was zij al politiek 
betrokken bij het CDJA (jongerenorganisatie 

van het CDA) en van 1987 tot 2001 lid van de Provin-
ciale Staten in Utrecht, waarvan een deel van die 
periode als CDA-fractievoorzitter. Na vier jaar wethou-
derschap in Veenendaal, werd ze in 2007 verkozen 
tot eerste vicevoorzitter van het CDA. In 2009 werd ze 
waarnemend burgemeester van Lopik, waar ze 
binnen dat jaar benoemd werd tot burgemeester. 

LoopbaanPlus
‘Ik was voorzitter van de Commissie Professionalise-
ring van het NGB. Op enig moment kregen we weer 
het mooie opleidingenboekje op de mat. Daar werd 
een LoopbaanPlus programma voor burgemeesters 
aangeboden.’ LoopbaanPlus helpt bij het oriënteren 

op een volgende stap, ook als die buiten het burge-
meestersambt ligt. Wensen en mogelijkheden worden 
in kaart gebracht, maar ook blokkades en dilemma’s. 
Dit alles wordt in een concreet actieplan omgezet. 
Omdat beslissingen in de loopbaan ook gevolgen 
heeft voor de privésituatie, worden ook de partners 
van burgemeesters nadrukkelijk uitgenodigd om aan 
het LoopbaanPlus-programma deel te nemen. ‘Inmid-
dels was mijn herbenoeming al geweest en kwam ik 
op een punt waar ik graag bij wilde stilstaan, terugkij-
ken en vooruitkijken.’

Zorgen voor jezelf 
‘Het is goed om eens de tijd te nemen voor jezelf en 
een spiegel voor je te krijgen. Dat geldt voor ieder-
een, maar zeker voor burgemeesters. Burgemeesters 
zorgen niet allemaal even goed voor zichzelf. In het 
programma kwam naar voren dat ik het enorm naar 
mijn zin had in mijn functie als burgemeester van 
Lopik. Ook kwam er uit dat ik, door mijn nevenfunc-
ties, belangstelling heb voor mensen in een kwetsba-
re positie. Zo had ik een aantal toezichthoudende 
functies in het onderwijs, gezondheidszorg, jeugdcul-
tuurfonds en ontwikkelingshulp. Ik was tevens voor-
zitter van de Raad van Commissarissen van een 
woningbouwcorporatie en ben nu nog voorzitter van 
Stichting Kinderpostzegels Nederland. Uit het 
perspectiefplan van het programma kwam doorgaan 
in de burgemeestersfunctie of mij gaan oriënteren op 
een functie in de goededoelensector. In augustus 
vorig jaar werd mij gevraagd door Marja van Bijster-
veldt, mijn voorgangster bij het Kinderfonds, of zij 
mijn naam mocht doorgeven aan het bureau dat de 
werving deed voor een nieuwe directeur. Het was op 
dat moment handig dat ik in het LoopbaanPlus 
programma over een toekomstige stap had nage-
dacht. In het najaar startte de sollicitatieprocedure 
die uiteindelijk per 1 december leidde tot mijn benoe-
ming als directeur van het Ronald McDonalds Kinder-

‘Het is goed om de tijd te nemen voor 
jezelf en een spiegel voor je te krijgen’

ronald mcdonald Kinderfonds - Keeping families close
Het ronald mcdonald Kinderfonds zorgt ervoor dat zieke kinderen 
en hun familie dicht bij elkaar kunnen zijn. In dertien ronald  
mcdonald Huizen logeren ouders en broertjes en zusjes van zieke 
kinderen op loop afstand van het ziekenhuis. In elf ronald mcdonald 
Huiskamers kunnen families samen de ‘witte muren’ van het zieken-
huis ontvluchten en in huiselijke sfeer ontspannen. In drie vakan-
tiehuizen komen gezinnen met een zorgintensief kind op adem 
tijdens een welverdiende vakantie. Het ronald mcdonald Kinder-
fonds krijgt geen subsidie en is afhankelijk van giften, sponsors  
en van 1.900 vrijwilligers. #keepingfamiliesclose 
www.kinderfonds.nl
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Van burgemeester tot directeur     Ronald McDonald Kinderfonds

fonds. En zo is het gegaan. Mijn partner stond er 
gelijk achter, het kwam ook niet als een verrassing 
voor hem. We hadden immers het LoopbaanPlus 
programma samen gedaan waar dit al aan de orde 
kwam. 

Afkicken
‘Vorige week sprak ik mijn ‘ klasje van het Initiatief’, 
waarmee ik nog steeds goed contact heb. Ze vroegen 
mij of ik moest afkicken van het ambt. Afkicken niet 
zozeer, ik miste de medewerkers, de raad en het 
college van de gemeente. Daar heb je gedurende een 
lange tijd een band mee opgebouwd. Maar je krijgt er 
ook weer veel voor terug. Aan de ene kant is het werk 
wat ik nu doe anders dan het burgemeestersambt. 
Het is merkwaardig hoe vanzelfsprekend het was om 
7 dagen 24 uur bereikbaar te zijn. Ook moet je als 
burgemeester in de gemeente veel verschillende 
ballen hoog houden. En je bent verantwoordelijk voor 
de openbare orde en veiligheid. Die betrokkenheid 
blijft, of je nu burgemeester bent of niet. Zo zag ik 
voor Pinksteren de aankondigingsborden van de 
‘Foute Cross’ in de gemeente en automatisch bedacht 
ik “als dat maar goed gaat”. Aan de andere kant 
verschilt het ook weer niet met het burgemeesters-
ambt. Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft 13 
huizen in Nederland met 13 zelfstandige besturen. 
Dus hier moet ik ook verbinden, stimuleren en regis-
seren en samen met mensen voor een doel gaan. Dat 
deed ik met de raad en het college ook.’ 

Comfortzone 
‘Ik ben nu drie maanden bezig en ben me nog volop 
aan het inwerken, reis het hele land door en maak 
met veel mensen kennis. De stap naar het Kinder-
fonds maakt dat ik uit mijn comfortzone moest 
komen, nieuw vertrouwen moet opbouwen bij de 
mensen om mijn heen en in het land. Het goede 
nieuws is dat dit energie geeft die ik iedereen gun. Ik 
ben voor vier jaar benoemd en die scope hou ik dus 
ook. Ik hoop dat ik de lijn die mijn voorgangster, 
Marja van Bijsterveldt, heeft ingezet op een goede 
manier kan continueren en dan kijken we weer 
verder. Het burgemeestersambt is mooi en vergt veel 
van een mens. Daarom moet je goed voor jezelf 
zorgen, af en toe stilstaan en vooruit durven kijken. Ik 
heb in ieder geval geen spijt. Ik heb deze stap met 
mijn hart gemaakt.’  <

Anouck Haverhoek/ NGB 

Renate Westerlaken, directeur  

Ronald McDonald Kinderfonds

andere burgemeesters die de overstap 
maakten:
Hans Martijn Ostendorp, burgemeester 
bunnik, algemeen directeur de graafschap
Tjeerd van Bekkum, burgemeester smallinger-
land, directeur Culturele Hoofdstad van europa 
2018 leeuwarden
Sjaak van der Tak, burgemeester Westland, 
voorzitter de Nederlandse glastuinbouw
Michael Sijbom, burgemeester losser, mana-
ger Nederlandse aardolie maatschappij
Frans de Lange, burgemeester elburg, direc-
teur zendingsorganisatie global rize
Bernt Schneiders, burgemeester Haarlem, 
directeur Vsbfonds
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Ingrid van Assouw is voogd en tante van Ruben, de enige overlevende van de Tripoliramp (2010). Zij 
vertelde dit jaar haar verhaal in de NGB-cursus “Contact met getroffenen”. Het Burgemeestersblad blikt 
met haar terug op de relatie tussen getroffenen en burgemeesters na crises.

                   Groot gevoel van   veiligheid
Relatie getroffenen en burgemeesters na crises

Het is 12 mei 2010. De broer van Ingrid komt 
met zijn gezin terug van vakantie in Zuid-Afri-
ka, als het bij een tussenstop in Libië 

misgaat. Bij de crash met het vliegtuig van Afriqiyah 
Airways komen 103 mensen om het leven, onder wie 
70 Nederlanders. Als het nieuws van de crash in 
Nederland doorsijpelt, wordt Ingrid door haar moeder 
gebeld. Haar gevoel zegt dat het niet goed is. Er 
wordt gebeld. Op internet gezocht. Een kleine vier uur 
na de crash wordt duidelijk dat het gezin van haar 
broer inderdaad in het vliegtuig zat. In Tilburg, waar 
de rest van de familie bijeen is, ziet Ingrid voor het 
eerst de beelden van het enige overlevende kind. ‘De 
beelden waren onduidelijk. De meningen waren 
verdeeld. We leefden in een soort van vacuüm. Het 
ene moment dachten we Ruben te herkennen, daarna 
ook weer niet. Je bent bang om jezelf blij te maken 
met iets dat later niet waar blijkt te zijn. Je weet niet 
meer wat je moet geloven.’ Om 8 uur ’s avonds wordt 
zij door het ministerie van Buitenlandse Zaken 
gebeld, met het verzoek om mee te gaan naar Tripoli. 
Want het kindje is naar alle waarschijnlijkheid inder-
daad haar 9-jarige neefje Ruben uit Tilburg. 

Buitenlandse Zaken
‘Bij mijn ouders zag ik vooral de hulpeloosheid en 
machteloosheid naar boven komen. Ik voelde dat ik 
het voortouw moest nemen. Je probeert te overleven’. 
Met Ed Kronenburg, de secretaris-generaal van BuZa, 
en zijn team, reist Ingrid met de broer van haar 
schoonzus naar Tripoli.  
‘Onder dit soort bizarre omstandigheden ben je op 
zoek naar houvast. Naar een rots in de branding. Ed 
Kronenburg gaf die houvast. Niet alleen als vertegen-
woordiger namens de overheid, maar ook als 
persoon. Hij omzeilde met diplomatie de obstakels 
op de weg en liet zien dat hij als mens bereid was 

verder te gaan dan officieel misschien zou hoeven. 
Met hem in de buurt voelden wij “dit komt goed”.’

Opstelten
Terwijl Ingrid in Tripoli voor het eerst haar neefje in 
het ziekenhuis bezoekt, meldt Ivo Opstelten, op dat 
moment waarnemend burgemeester in Tilburg, zich 
bij de familie. ‘Bij ons thuis bracht Opstelten de 
condoleances over. Hij gaf ook aan dat hij, waar 
nodig, graag in praktische zin wilde ondersteunen. Ik 
denk dat burgemeesters niet altijd beseffen hoe 
ontzettend waardevol dàt is. Een burgemeester kan 
bij wijze van spreken ervoor zorgen dat die ene brief 
van onder op de stapel bovenop wordt gelegd. Als 
nabestaande weet je bovendien niet wat je nodig 
hebt en wat er nog op je af gaat komen. Een schou-
derklopje van iemand met gezag kan er net voor 
zorgen dat je onder moeilijke omstandigheden boven 
jezelf uitstijgt. De burgemeester zal het ook niet altijd 
weten, maar heeft wel het netwerk en de professione-
le kennis. Dat geeft in symbolische zin een groot 
gevoel van veiligheid. Bij deze man of vrouw kun je in 
tijden van nood terecht. Hij of zij wordt het gezicht 
van de hulpverlening. Zo hebben wij dat bij Opstelten 
in elk geval ervaren.’
Op verschillende vlakken hebben de gemeente en 
Opstelten iets voor de familie kunnen betekenen. 
Ook was er nauw contact tussen de gemeente en de 
school. ‘Wij waren destijds het middelpunt van een 
enorme mediahype. Al in de eerste media-optredens 
deed Opstelten het verzoek om terughoudendheid te 
betrachten. Hij zei letterlijk dat mensen Ruben het 
beste konden helpen door hem op adem te laten 
komen. Dat is ook wat de school tegen de ouders 
heeft gezegd. ‘Je helpt Ruben het meest door niet 
met de media in gesprek te gaan.’ Met de gemeente 
Tilburg hebben wij nagedacht over een herdenking. 
Uiteindelijk zijn wij tot een vorm gekomen waarbij de 
pers alleen het eerste deel aanwezig was. Zij moch-
ten de toespraak van de burgemeester bijwonen en 
foto’s maken. Daarna verliet de pers de zaal en start-
te de meer intieme herdenking voor de direct betrok-
kenen. Daarmee was het mooi in balans. 

‘Vaak kun je met kleine dingen  
veel betekenen’
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                   Groot gevoel van   veiligheid

Anonimiteit
Opstelten schoof ook zijn voorlichter naar voren, die 
bijna een maand lang heeft gefungeerd als onze 
Eerste Hulp bij Media (zie over dit thema ook het arti-
kel ‘De jacht van de journalist op ooggetuigen en 
getroffenen’ dat recent in Cogiscope verscheen en is 
terug te lezen op www.burgemeesters.nl/cogiscope). 
Hij ging namens ons in gesprek met journalisten en 
legde uit waarom wij nog niet toe waren aan media-
contact. Het eerste jaar stond bij ons vooral in het 
teken van het herstel van Ruben. Nadien hebben we, 
onder regie van de voorlichter, contact gezocht met 
het ANP voor een eenmalig interview. Om aan te 
geven dat het weer beter ging met Ruben en om 

Nederland te bedanken voor de steun die zij ons 
hadden gegeven. Het heeft zeker geholpen om Ruben 
daarna weer een plek in de relatieve anonimiteit te 
geven.’

Training NGB
Vanwege het belang van de steun die zij heeft 
ontvangen, vond Ingrid het waardevol om haar eigen 
ervaringen als nabestaande te delen met de burge-
meesters. ‘In maart heb ik met Josée Netten van Arq 
Psychotrauma Expert Groep/Impact en Ruard Ganze-
voort van de Vrije Universiteit voor de tweede keer de 
NGB-training “Contact met getroffenen na crises” 
gegeven. In de open sfeer die ontstond bleek al snel 

Ivo Opstelten tijdens de herdenkingsdienst 

Tripoliramp (fotografie: ANP)
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dat ook burgemeesters af en toe een duwtje in de rug 
nodig hebben. Zie het als een professionele 
schroom, omdat je je niet wilt opdringen, maar ook 
weet dat je iets kunt betekenen. Mijn suggestie zou 
zijn dat je niet te bescheiden moet zijn in de vraag 
“zitten de getroffenen wel op mij te wachten?” Vaak 
kun je met kleine dingen veel betekenen, recht-
streeks of indirect via het sociale netwerk, de kerk, 
sportclub of anderszins. Getroffenen weten niet altijd 
wat ze nodig hebben, laat staan waar ze hun hulp 
moeten zoeken.´

“Den Haag” 
Een punt waar Ingrid zich ook hard voor wil maken is 
de manier waarop Kamerleden zich over getroffenen 
ontfermen. ‘Het is een thema dat ook tijdens de NGB-
training naar voren kwam. In het WODC-rapport over 
de MH17 kon je lezen dat Kamerleden vragen stelden 
‘namens de nabestaanden’, terwijl de nabestaanden 
daar zelf helemaal niet op zaten te wachten. In ons 
geval twitterde een Kamerlid over het gegeven dat het 
ziekenhuis een fotograaf had toegelaten bij het bed 

van Ruben. Het was de befaamde foto die op de voor-
pagina van de Telegraaf was verschenen. Met “Onge-
looflijk! #telegraaf. Maar een vraagje: waar was het 
ambassadepersoneel dat hem moest beschermen?” 
veroordeelde zij in één tweet het ambassadeperso-
neel dat dag en nacht voor ons klaarstond. Wij snap-
ten op dat moment ook wel dat het in de context van 
een Khadaffi-regime iets genuanceerder lag en de 
ambassade niet alles in de hand had. Mijn pleidooi 
zou zijn om in gesprek te gaan en Kamerleden uit te 
leggen hoe het overkomt als zij met persoonlijke 
drama’s proberen te scoren.’
Tot slot vat Ingrid samen wat volgens haar de groot-
ste meerwaarde van burgemeesters kan zijn. ‘Het 
gaat om de mentorrol van iemand die vaker met het 
bijltje heeft gehakt, weet wat er moet worden 
gedaan, zich over de getroffenen ontfermt en welke 
beslissingen moeten worden genomen. Daarnaast 
blijft de rol van boegbeeld waardevol, die naar de 
media en de gemeenschap als gezicht van de crisis 
fungeert en de getroffenen daarmee een beetje uit de 
wind houdt.’ <

Wouter Jong / NGB

NU! De nieuwste boeken 
op het gebied van 

Aanbestedingsrecht

Meer informatie op sdu.nl
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De wittebroodsweken zitten erop: De afgelopen 
twee maanden heb ik een start gemaakt als voor-
zitter van het NGB. De eerste ervaringen zijn veel-
kleurig en illustreren daarmee weer eens hoe 
mooi en veelzijdig ons ambt is.
Zo was ik in de Eerste Kamer uitgenodigd voor de 
hoorzitting over de Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg. Ik heb daar nog eens de vinger 
gelegd op de verantwoordelijkheden die de 
burgemeester in dit wetsvoorstel krijgt met de 
crisismaatregel, die in de plaats komt van de IBS. 
Die crisismaatregel kan naast verplichte opname 
ook verplichte medicatie of ambulante zorg 
betreffen. Voorkomen moet worden dat de psychi-
ater en burgemeester in elkaars vaarwater 
komen. De burgemeester moet niet in de positie 
komen dat hij een oordeel moet geven over de 
behandeling die een patiënt moet ondergaan. 
Het was goed om aan de hand van de praktijk 
zoals we die allemaal kennen nog eens te pleiten 
voor een praktisch uitvoerbare wet. Dat daarbij 
ook voldoende tijd en middelen horen om de 
nieuwe verantwoordelijkheden goed in te kunnen 
richten bleek helaas nog steeds geen vanzelf-
sprekendheid.
Tijdens een overleg met andere voorzitters van 
beroepsverenigingen en BZK is gesproken over 
een brief die de minister over ‘weerbaar bestuur’ 
naar de Tweede Kamer wil sturen. Goed dat 
aandacht besteed wordt aan het vergroten van de 
weerbaarheid van lokale bestuurders maar wel 
vanuit het principe dat we agressie en intimidatie 
van bestuurders nooit gewoon mogen gaan 
vinden of moeten denken dat dat er nu eenmaal 
bij hoort…. Met elkaar moeten we stelling blijven 
nemen tegen intimidatie en agressie. Alleen zo 
kunnen we ook een vuist tegen ondermijning 
maken.
Jammer genoeg lijkt de formatie niet erg te vlot-
ten. Vanuit het NGB blijven we pleiten voor een 

forse investering op het gebied van veiligheid en 
aandacht voor de vitaliteit van de lokale demo-
cratie. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het 
vooruitzicht wordt er veel gesproken en geschre-
ven over de rol en positie van de gemeenteraad, 
de toerusting van raadsleden en wat daarvoor 
nodig is. Laten we hopen dat ook aan de forma-
tietafel dat debat niet versmald wordt tot de 
aanstellingswijze van de burgemeester!
Inmiddels is natuurlijk ook het NGB bestuur in de 
nieuwe samenstelling bij elkaar geweest. Met 
dank aan onze onvolprezen medewerkers van het 
bureau denken we na over de positionering van 
het NGB en de accenten die we de komende peri-
ode willen leggen.
Centraal daarbij staat vanzelfsprekend de verte-
genwoordigende functie die het NGB heeft. Daar 
willen we op een aantal onderdelen een impuls 
aan geven en gaan we in gesprek met bijvoor-
beeld het VNG-bestuur om te kijken op welke 
plaatsen het NGB een zichtbaarder plaats kan 
krijgen. Toerusting, opleiding en training blijven 
onverminderd hoog op onze activiteitenlijst 
staan. Keer op keer ervaren we hoe belangrijk dat 
is en blijft voor een ambt dat geen dag hetzelfde 
is en zich mee ontwikkelt met de samenleving die 
steeds nieuwe eisen aan ons stelt.
Daarnaast willen we op zoek naar mogelijkheden 
om de contacten onderling te intensiveren en u 
misschien wat vaker te consulteren of te betrek-
ken bij zaken die spelen. We komen daar bij de 
jaarvergadering zeker op terug. Schroom onder-
tussen niet om mij of andere bestuursleden aan 
ons jasje te trekken met dingen die we ‘morgen’ 
al beter kunnen doen. Samen bouwen we immers 
aan een NGB waar iedereen trots op is!!
 

Liesbeth Spies

Wittebroodsweken
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Hans Wagner is sinds 2013 burgemeester van Albrandswaard (de voormalige gemeenten Rhoon en 
Poortugaal). Na zijn installatie ontstond het idee om het gesprek met de inwoners van de gemeente aan 
te gaan door op verschillende locaties een rode bank te plaatsen. In eerste instantie als kennismaking, 
later gingen de gesprekken meer over leefbaarheid en veiligheid. Naast inwoners nemen ook organisa-
ties uit de gemeente plaats op de bank. Zo werd er vorige maand op het kasteel van Rhoon gesproken 
met prominente horecaondernemers uit de gemeente over evenementenbeleid en veiligheid. Ditmaal 
staat de rode bank op het terrein van de Antes-Delta waar de burgemeester het gesprek aangaat met 
Yvonne van Stiphout, voorzitter van de Raad van Bestuur. 

Op de Rode Bank
Burgemeester Hans Wagner ‘on tour’

antes is in 2012 ontstaan uit een fusie van 
Delta Psychiatrisch Centrum en Bouman GGZ. 
Bouman (inclusief de merken Sprink en Youz) 

en Delta hebben elk meer dan honderd jaar ervaring 
met (verslavings)psychiatrie. Antes is actief in de 
regio Rotterdam-Rijnmond, Nieuwe Waterweg Noord, 
Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en 
de Zuid-Hollandse eilanden. In Poortugaal worden 
zo’n 400 patiënten behandeld. Deze patiënten 
hebben een psychiatrische ziekte, verstandelijke 
beperking, soms in combinatie met een verslaving. 
Op 12 juni werd bekend dat Antes gaat fuseren met 
Parnassia. Poortugaal kent ook het forensisch psychi-
atrisch centrum de Kijvelanden, waar mensen worden 
behandeld die naast bovengestelde multiproblema-
tiek met justitie in aanraking zijn geweest en een 
straf van ten minste vier jaar hebben uitgezeten. 
Momenteel worden daar ongeveer 155 patiënten 
behandeld.

Maatwerk
Burgemeester Hans Wagner krijgt regelmatig meldin-
gen over overlastgevende patiënten. In de plaatselij-
ke supermarkt wordt er alcohol gekocht, die op de 
terugweg naar het terrein wordt genuttigd. Vervolgens 
worden de flesjes of blikjes op straat weggegooid, 
sommigen strijken neer langs de weg om te slapen of 
gaan wildplassen. Ook zijn er patiënten die verward 
gedrag vertonen. Dat heeft zijn weerslag op de inwo-
ners van de gemeente. Wagner wil graag in een open 

gesprek met Yvonne van Stiphout op zoek gaan naar 
creatieve oplossingen.  
Yvonne van Stiphout onderkent de problematiek: 
‘Ook wij krijgen regelmatig meldingen over patiënten, 
waarna onze beveiligers op de fiets stappen om ter 
plekke te gaan kijken. Ik wil wel voorop stellen dat 
als ik het over veiligheid heb, het ook over de veilig-
heid van onze patiënten en medewerkers gaat. Er 
verblijven hier veel kwetsbare mensen. Gedrag komt 
vaak voort vanuit hun ziekte. Wij werken volgens de 
driehoek ‘behandelen- wonen- werken’. Dat is maat-
werk en vraagt continu om evaluatie en bijsturing. 
Ons doel is om mensen uiteindelijk op een verant-
woorde wijze in de maatschappij te laten wonen, al 
dan niet beschermd. Sommige patiënten zijn een 
gevaar voor zichzelf en/of voor anderen. Daarom 
moeten zij op onze gesloten afdelingen verblijven en 
binnen deze veilige omgeving van de kliniek worden 
behandeld. 
Om de afstand tussen onze patiënten en direct 
omwonenden van het terrein te verkleinen doen wij al 
veel. Zo hebben we onlangs een rondleiding georga-
niseerd, worden er in de kas op het terrein groenten 
en fruit verkocht aan zowel patiënten als bezoekers 
van het terrein en zijn we onlangs tijdens een specia-
le thema raadsbijeenkomst aanwezig geweest. Daar-
naast hebben we een klankbordgroep waar omwo-
nenden aan deelnemen en kijken we steeds samen 
naar nieuwe mogelijkheden om die verbinding te 
leggen. We hebben een gezamenlijk doel en dat is de 
overlast te beperken en een veilige omgeving  voor 
iedereen te garanderen.’  

Mobiele supermarktservice
Wagner oppert het idee van een mobiele supermarkt-
service aan de rand van het terrein. ‘Op die manier 
halen we de handel naar de patiënten toe. We zoeken 

‘Behandelen is maatwerk en vraagt 
continu om evalueren en bijsturen’
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Op de Rode Bank

het geprek met alle betrokken partijen, dus ook met 
de lokale ondernemers.’ Van Stiphout: ‘Wel moet 
uiteraard rekening worden gehouden met de meest 
kwetsbare patiënten. Het terrein van Antes kent een 
‘droogpolicy’ wat betekent dat er geen alcohol en 
drugs op het terrein zijn toegestaan. Dat zou je 
misschien wel in de hand werken met een dergelijke 
voorziening.’ Toch staat Van Stiphout er open voor en 
ziet meer mogelijkheden om de overlast te verminde-
ren: ‘ Wij zijn voornemens om het terrein opnieuw in 
te richten. Dat betekent dat de hoog, zwaar beveilig-
de zorg gesitueerd wordt tegen de kant van de Kijve-
landen en naarmate je dichter bij de dorpskern komt, 
zijn daar de lichtere voorzieningen, dus de reguliere, 
open behandeling.’ Van Stiphout onderschrijft dit 
stigma met de metafoor van iemand die zijn been 
heeft gebroken: ‘Daar hou je de deur voor open. 
Iemand met een psychiatrische ziekte houden 
mensen vaak liever op afstand.’

Politiecapaciteit
Wagner vraagt wat de bezuinigingen in de GGZ zoals 
beddenafbouw en ambulantisering enerzijds en de 
fusering met Parnassia anderzijds betekent voor de 
patiëntenpopulatie en waar de inwoners van zijn 
gemeente zich op moeten voorbereiden. ‘De patiën-
tenpopulatie zal toenemen, dit is ook nodig om de 
exploitatie van het terrein in de toekomst te kunnen 
garanderen. Daarnaast is er een aantal patiënten die 
niet meer klinisch behandeld hoeft te worden en zelf-

standig of beschermd gaan wonen. Er komen ook 
patiënten daarvoor terug, maar de indeling van het 
terrein en de nieuwste voorzieningen moeten soelaas 
bieden. Door goede bedrijfsvoering en kundig vast-
goedbeleid kunnen we gaan investeren in nieuwe 
voorzieningen.’ Volgens Wagner is de politie 1-fte 
politiekracht kwijt aan zaken die hier gerelateerd aan 
zijn. ‘Twee dergelijke enorme voorzieningen in een 
kleinschalige gemeente leggen nu eenmaal druk op 
je politiecapaciteit. We zijn tolerant en solidair naar 
de regio door deze mensen op te nemen, maar krij-
gen er geen middelen voor terug. Graag zou ik samen 
de lobby willen aangaan met Den Haag om dit belang 
te onderstrepen. Door deze grote voorzieningen in 
onze gemeente, voorkomen wij juist hogere politie-
kosten elders. Wij verdienen daarvoor iets terug.’

In gesprek blijven 
Wagner en Van Stiphout zijn beiden content met het 
gesprek. Wagner: ‘Vandaag hebben we weer een stap 
in de goede richting gezet. We moeten in gesprek 
blijven met elkaar en elkaar durven aan te spreken. 
In gezamenlijkheid kunnen wij veel bereiken, waar 
we uiteindelijk allemaal profijt van zullen hebben.’ <

Anouck Haverhoek/NGB

(Fotografie: Jan van Wijngaarden)

‘We hebben een gezamenlijk doel’
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Voor het beantwoorden van beleidsvragen hebben gemeenten veel gegevens nodig. Tegelijk weet ieder-
een dat je gegevens niet zomaar mag hergebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze verzameld 
zijn. Mag je bijvoorbeeld gegevens over overlast en criminaliteit gebruiken om probleemgezinnen een 
programma voor het opvoeden van hun kinderen aan te bieden? En zo ja: zijn er aanvullende rand-
voorwaarden? ‘Anders kijken’ is een initiatief van Geonovum, CBS, TNO, VNG en diverse gemeenten. 
Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort is ambassadeur. 

            ‘Je moet in vierkante   wielen durven denken’
Burgemeester Lucas Bolsius, ambassadeur ‘Anders Kijken’:

Zelf gebruikt Bolsius in zijn gemeente Amers-
foort kaarten. Bijvoorbeeld om de samenhang 
tussen lidmaatschap van Burgernet en het 

voorkomen van woninginbraken te tonen of om een 
goede afweging te maken in criteria voor een loopaf-
stand van een coffeeshop tot een basisschool. Bolsi-
us voorziet een enorme groei van het visualiseren van 
informatie op kaarten. ‘De enorme hoeveelheid Big 
Data waarover we beschikken wordt met kaarten 
eenvoudig inzichtelijk gemaakt. Beleid wordt steeds 
meer op basis van analyses en feiten vormgegeven. 
Voor het visualiseren zijn de kaarten uit de Basisre-
gistratie Grootschalige Topografie bij uitstek 
geschikt.’ 

Vierkante wielen
Bolsius is enthousiast over Anders Kijken en sowieso 
in bredere context over het anders kijken naar vraag-
stukken. ‘We worden, hoe je het wendt of keert, als 
overheid gedwongen om anders te kijken, anders te 
denken. Daar kun je ongelofelijk veel van leren en dat 
maakt besturen ook zo leuk. Ik zeg weleens: je moet 
in vierkante wielen durven denken.’ Hij tekent een 
rond en een vierkant wiel en vervolgens frontprofie-
len waarmee hij aantoont dat als je een auto van 
voren bekijkt, de wielen er vierkant uitzien. ‘Je moet 
uit je eigen denkraam stappen om vraagstukken te 
benaderen. Het wordt ook leuker als je mensen uit 
niet-overheidsland betrekt bij bepaalde vraagstuk-
ken. Ik weet uit mijn verleden in Rotterdam dat 
bijvoorbeeld het beladen van containerschepen is 

beïnvloed door de gaming industrie.’ Hij vertelt over 
een contactdag van de SVB-BGT. ‘Dan vraag je aan 
een zaal vol ambtenaren: hoeveel van jullie spreken 
met een wethouder of bestuurder over waarmee je 
bezig bent? Nou, dan gaan er een paar handen de 
lucht in. Dan vraag je: met welke wethouder? En dat 
is dan de wethouder die verantwoordelijk is voor ict. 
Maar het gaat veel verder, het is niet alleen techniek, 
het gaat ook over het toepassen van nieuwe technie-
ken op beleidsvraagstukken. Neem bijvoorbeeld de 
Omgevingswet, dat lijkt ruimtelijk maar gaat ook over 
zaken rond gezondheid en veiligheid. Dus dan bren-
gen we dat hier in huis bij elkaar. We zijn ook bezig 
met gebiedsgericht werken. Vraagstukken in een stad 
aanpakken is niet een kwestie vanuit een enkele 
portefeuille een probleem oplossen. De meeste 
problemen in een wijk raken meerdere portefeuilles 
en vragen om een integrale aanpak. Je hebt sociale 
problematiek, gezondheidsvraagstukken, woningen 
die verbeterd moeten worden, onderwijs. Het is en/
en/en. In de collegekamer proberen we dat op elkaar 
te organiseren.’

‘Het komt voor dat een hele wijk als problematisch 
wordt neergezet, terwijl het vaak om een stukje van 
de wijk gaat, of zelfs een bepaalde straat. Met kaart-
beelden kun je tot op straatniveau inzoomen. Op een 
congres van de VNG hoorde ik een presentatie over 
de voorspellende waarde van informatie. Dit voor-
beeld kwam uit de USA. Dat ging over een analyse 
van wat er gebeurt als een achterstand ontstaat met 
het voldoen van de huurpenningen. Binnen twee jaar 

‘Geografische kaarten helpen gemeenten 
bij het oplossen van beleidsopgaven op 
het sociale domein’

‘Beleid wordt steeds meer  
op basis van analyses en 
feiten vormgegeven’
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            ‘Je moet in vierkante   wielen durven denken’
is de woning dan sterk verwaarloosd, ik heb de foto’s 
gezien. Dus als woningcorporatie en gemeente moet 
je kijken naar de indicatoren en snel in actie komen 
en mensen helpen. Als je het te lang laat lopen, dan 
kost het je veel meer energie om het weer in propor-
ties terug te krijgen. Kaartbeelden kunnen je daarbij 
ondersteunen. En dan wordt het nog leuker als je dan 
ook de business cases van vraagstukken in de diver-
se domeinen aan elkaar kunt koppelen. Technolo-
gisch is dat mogelijk.’

30.000 ogen
‘Wij willen de inwoners van Amersfoort actief betrek-
ken bij het veiligheidsdomein. Dat gaat niet alleen 
over woninginbraken, maar ook om het signaleren 
van verwarde mensen, kinderen die kwijt zijn. Er zijn 
ongeveer 15.000 Amersfoorters actief in Burgernet en 
wij weten precies waar die deelnemers zich op de 
kaart bevinden. Op basis daarvan krijgen we een 
beeld van wijken die bovengemiddeld vertegenwoor-
digd zijn, gemiddeld vertegenwoordigd zijn of onder 
het gemiddelde zitten. Als we dan vaststellen dat het 
aantal woninginbraken in de wijken die onder het 
gemiddelde zitten hoger is, dan is dat een goede 
reden om juist de inwoners van die wijken aan te 
sporen om lid te worden van Burgernet. Dat vergroot 
de heterdaadkracht. We zien letterlijk op de kaart 
hoe de spreiding is, dus we hoeven niet met hagel te 
schieten maar kunnen ons heel gericht concentreren 
op die gebieden van de stad waar we de meeste 
meters kunnen maken. Het is vrij simpel: wij hebben 
180 dienders, dat zijn 360 ogen. Met 15.000 deelne-
mers aan Burgernet hebben we 30.000 ogen. En die 
mensen kennen hun wijk bovendien goed. Er bestaan 
Whatsapp-groepen, wij zijn met ons gezin ook bij 
zo’n groep aangesloten. Op het moment dat er een 
aantal maanden geleden bij de buren werd ingebro-
ken, dan gaat dat meteen rond. Dus het is niet 
‘verweggistan’ het zit heel dichtbij.’ Kaarten helpen 
om informatie inzichtelijk te maken en op basis van 
statistieken gericht maatregelen te treffen of beleid 
te ontwikkelen. De correlatie tussen insluipingen, 
lichtcapaciteit en handelingsperspectief wordt letter-
lijk zichtbaar. ‘Op basis daarvan kun je voorspellin-
gen doen. Als ik dit tien jaar geleden zou hebben 
gezegd, schat ik in dat de gemiddelde burgemeester 
zou hebben gedacht ‘waar heb je het over?’ In de 
derde klas van de middelbare school was ik de eerste 
met een rekenmachine. Dan heb ik het over de jaren 

zeventig. Het woord computer kenden we toen nog 
niet, althans niet in mijn omgeving. Maar veertig jaar 
later wordt mijn leven beheerst – tussen aanhalings-
tekens – door een notebook en een smartphone. Ik 
was op bezoek bij de zusterstad van Rotterdam, 
Havana, en toen vroeg ik mijn begeleiders: als ik over 
veertig jaar in Havana kom, wat ga ik dan aantreffen? 
Die mannen gingen dat heel gedetailleerd invullen. 
Toen gaf ik dat voorbeeld van die rekenmachine, 
veertig jaar terug. Er komen ontwikkelingen op ons af 
waarvan we weten dat ze komen, maar waarvan we 

Burgemeester Lucas Bolsius
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de effecten nog niet kunnen voorspellen. Als gevolg 
van technologische veranderingen zoals sociale 
media moeten wij als overheid ook anders gaan 
denken en handelen. Bij mijn benoeming bestond 
Instagram nog niet, dat kwam pas in oktober 2010. 
Dat geeft aan hoe snel de ontwikkelingen gaan.’

Coffeeshopbeleid
Het kaartbeeld speelt ook een rol bij het coffeeshop-
beleid, zegt Bolsius. De stad beschikt over drie 
coffeeshops. ‘Er was in Amersfoort plek voor negen 
coffeeshops, maar door het sluiten van een aantal, 
ontstond een disbalans tussen vraag en aanbod 
waardoor rondom de overgebleven coffeeshops over-
last ontstond. Ik ben geen voorstander van softdrugs, 

maar ik ben wel verantwoordelijk voor openbare orde 
en veiligheid. Dus er was een noodzaak om het 
aantal omhoog te brengen. Dat heeft ertoe geleid dat 
we het beleid hebben aangepast. Het mogen er nu 
maximaal zeven worden en we hebben de vestigings-
mogelijkheden qua ruimtelijke ordening wat makke-
lijker gemaakt. De afstand ten opzichte van een 
school is maatgevend. Maar dan is de vraag: wat is 
precies de geografische afstand? Is dat een rechte 
lijn, staan er huizen tussen, is er sprake van een 
spoorlijn of gracht als barrière? Je moet er wel met 
verstand naar blijven kijken en het kaartbeeld helpt 
daarbij. Heeft een school bijvoorbeeld een voor-
ingang én een achteringang, neem je dan de voor-
ingang als maatafstand? Niet iedere school is hetzelf-
de. Maar al die informatie kun je op zo’n kaartbeeld 
intekenen en als er dan op een gegeven moment een 
locatie naar voren komt, kun je dat toetsen en zie je 
meteen of het gaat werken of niet.’ <

Dit artikel is ook te lezen in GOV magazine nummer 11 
van Atos
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Geografische kaart van huiselijk geweld in Amersfoort.

anders Kijken biedt enorme kansen 

rien stor van geonovum is initiatiefnemer van 
anders Kijken. In het fysieke domein wordt al 
heel lang met geografische kaarten gewerkt. 
denk aan sectoren als verkeer en vervoer, 
bouwen en wonen en de ruimtelijke ordening. 
belangrijke aanjagers zijn de INsPIre-richtlijn 
en meer recent de Omgevingswet. In het socia-
le domein gebeurt dit veel minder. geonovum 
startte daarom een paar jaar geleden het 
programma anders Kijken. de filosofie van dit 
programma is eenvoudig: als een foto meer 
zegt dan 1000 woorden, geeft een kaart meer 
inzicht dan een dik rapport. Zo zette een film-
pje van nog geen halve minuut de politieke 
discussie over het WmO-vervoer in borger-
Odoorn letterlijk en figuurlijk op de kaart. een 
slimme gemeente richt een datalab in en 
hergebruikt eigen data binnen de kaders van 
de privacyregelgeving (privacy.locatielab.nl) . 
slimme gemeenten werken samen aan infor-
matievragen en datarecepturen voor armoede, 
veiligheid en eenzaamheid. en visionaire 
bestuurders jagen deze ontwikkeling aan.
meer informatie?
rien.stor@geonovum.nl / 06 48 58 5140
www.geonovum.nl

‘We worden als overheid gedwongen om 
anders te kijken en anders te denken’
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Afscheid: lekker de polder in!

dgbK

Gert-Jan Buitendijk

Directeur-generaal Bestuur en Wonen

De eerste klap is een daalder waard, luidt een polder-
gezegde. Oftewel een goed begin is het halve werk. 
Mijn eerste stapjes in het lokale bestuur zette ik in 
Strijen, in de Hoeksche Waard. De Zuid-Hollandse 
kleipolder waar ik geboren en getogen ben. Van dat 
‘goede begin’ heb ik later profijt gehad. Als ik 
mensen uit het lokaal bestuur sprak, waren ze soms 
verbaasd, ‘je kent het wereldje echt’. Dat schiep een 
band. 
In de elf jaar die ik op BZK heb gewerkt, heb ik het 
lokale bestuur op een andere manier leren kennen. 
Steeds opnieuw bleek de opgedane ervaring in Strij-
en van groot nut. 
Als lid van de vertrouwenscommissie in Strijen snap-
te ik de processen en ook de kwetsbaarheden in de 
benoemingsprocedures maar al te goed. Als locobur-
gemeester heb ik de uitbreiding van de veiligheids-
portefeuille van de burgemeester van dichtbij gezien. 
Die ontwikkeling is in de jaren daarna alleen maar 
doorgegaan. Als wethouder voor het sociaal domein, 
wat toen nog niet zo heette, zag ik al de noodzaak 
van veranderingen die later zijn gerealiseerd.
Ingegeven door maatschappelijke veranderingen en 
politieke wensen zijn de afgelopen jaren– in de peri-

ode dat ik DG Bestuur was– grote veranderingen in 
het lokaal bestuur doorgevoerd. De decentralisaties 
zijn na veel discussies doorgevoerd; de gemeenten 
zijn nog meer dan voorheen de eerste overheid 
geworden. De interbestuurlijke verhoudingen zijn  
–denk ik–  voorgoed veranderd: van bestuurlagen die 
tegenover elkaar stonden (wie herinnert zich Ulft 
nog?) bespeur ik een zich steeds meer uitbreidend 
besef dat grote (nationale) opgaven interbestuurlijke 
samenwerking behoeven: Rijk, gemeenten en provin-
cies/waterschappen samen. 
Met het rapport van de studiegroep Openbaar 
Bestuur, en de goede ontvangst daarvan, is de basis 
gelegd voor een modern, anticiperend en adaptief 
bestuur. Dat betekent dat de lokale democratie 
vernieuwd gaat worden, dat bestuurders in hun optre-
den anders moeten acteren en dat –als het aan mij 
ligt– het lokaal belastinggebied moet worden 
vergroot.
Het was me een groot genoegen al die inhoudelijke 
onderwerpen te bespreken met vele verschillende 
bestuurders. Net echte mensen, zei ik wel eens 
lachend, met hun eigen wensen en gebruiksaanwij-
zing. Net als in de polder, want steeds opnieuw bleek 
dat de ervaring die ik had opgedaan in de Hoeksche-
waardse polder, me hielpen bij die contacten.
Elke avond als ik terugrijd van Den Haag naar Strijen, 
denk ik: lekker de polder in. Nu, vanaf 1 mei jl. als DG 
Werk op het ministerie van SZW mag ik ook figuurlijk 
de polder in. Lekker. 
Ik wens u alle goeds voor de komende jaren in het 
lokale bestuur. Ik verlies u vast niet uit het oog.
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De Omgevingswet gaat over ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving en de controle loslaten. 
Dat vraagt ook om verantwoordelijkheid. Maar waar ligt die straks? Vier burgemeesters aan het woord 
over de veranderende verhouding tussen gemeente en samenleving.

  'Alles wat je voor mij doet,     zonder mij, doe je tegen mij'
De Omgevingswet als katalysator voor veranderende verhoudingen 

theo Weterings, burgemeester Haarlemmer-
meer, voorzitter van de VNg-commissie 
bestuur en Veiligheid en medeauteur van de 
Ontwikkelagenda lokale democratie. 

Kijkt u uit naar de invoering van de Omgevingswet?
‘Ja, het is een logische reactie op een radicale 
omwenteling die in de samenleving al heeft plaatsge-
vonden. We hadden een overheid die een plan 
bedacht en dat voorlegde aan de burgers: zo willen 
we het gaan doen. Mede dankzij de opkomst van 
internet hebben we nu zeer mondige, goed geïnfor-
meerde burgers, die zelf met initiatieven komen en 
de overheid oproepen om mee te doen. Dat vraagt 
om een andere rol van de overheid, die van netwerk-
partner. In die zin sluit dat naadloos aan bij de hoof-
punten van de Ontwikkelagenda Lokale Democratie 
die vanuit de VNG-werkgroep Democratie en Bestuur 
is opgesteld. De agenda beschrijft hoe gemeenten 

zelf vorm kunnen geven aan verdere democratische 
vernieuwing. Een van de belangrijke elementen daar-
bij is de verbindende rol van de gemeenteraad. 
Raadsleden zijn de belangrijkste schakel tussen 
samenleving en lokaal bestuur en moeten onder-
steund worden, zodat zij deze rol ook kunnen vervul-
len. Met de Omgevingswet poogt de wetgever om 
daarvoor het instrumentarium te bieden, ten minste 
in het ruimtelijke domein.’

Wat is er nog voor nodig om dat in de praktijk ook te 
laten functioneren zoals bedoeld?
‘Als je ziet dat de Omgevingswet straks in de plaats 
komt van 26 andere wetten in het fysieke domein, 
dan is dat natuurlijk positief, zowel met het oog op 
een vereenvoudiging van het proces als om meer 
ruimte te bieden aan initiatieven vanuit de samenle-
ving. Anderzijds zie je dat de neiging bestaat om toch 
meer controle in te bouwen door middel van extra 
AMVB’s. Dat geeft spanning in het proces richting 
vereenvoudiging. Natuurlijk moeten we vasthouden 
wat goed is, maar we moeten ervoor waken dat we de 
doelstellingen van de Omgevingswet niet dwarsbo-
men door tegelijk weer nieuwe regels te verzinnen. 
Dan gaat de discussie straks weer over regels, in 
plaats van de kwaliteit van de initiatieven. De wetge-
ving moet zo dicht mogelijk bij de uitgangspunten 
blijven, dan hangt het verder van de uitvoering op 
lokaal niveau af of de doelstellingen ook waarge-
maakt worden.’

Wat is uw eigen rol daarbij? 
‘Binnen onze gemeente het stimuleren van de discus-
sie tussen de raad en het college over verschuivende 
rollen en verantwoordelijkheden. Ook met het oog op 
de komst van een groep nieuwe bestuurders na de 
verkiezingen van volgend jaar. Mijn taak is ook om 
ervoor te zorgen dat de ambtelijke organisatie de 
juiste informatie heeft om de ambtenaren voor te 
bereiden op de organisatorische en culturele veran-
deringen die de wet met zich meebrengt. Voor het 
traject van vergunningverlening en -handhaving 
hebben wij net als vele andere gemeentes in de loop 
der jaren een geoliede machine opgebouwd, die de 

Theo Weterings,

burgemeester Haarlemmermeer 
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  'Alles wat je voor mij doet,     zonder mij, doe je tegen mij'
slag moet maken van ‘nee, tenzij’ naar ja, mits’. Dat 
is een veel grotere omslag dan vaak nog gedacht 
wordt. En ten derde heb ik ook nog een rol richting de 
samenleving natuurlijk. Niet alleen door de verbin-
ding te leggen met alle partners binnen de gemeente, 
ook het regionale netwerk moet nog meer vorm krij-
gen. Dat is in onze gemeente, zo dicht bij Amsterdam 
en met Schiphol binnen onze grenzen, echt een prio-
riteit. Want met de Omgevingswet in handen kunnen 
we samen met bewoners, ondernemers en regionale 
spelers, flexibeler en sneller handelen om gebieden 
die achterblijven door de nabijheid van de luchtha-
ven een nieuwe kans te geven. Dat zou voor onze 
gemeente en veel inwoners een groot goed zijn.’ 

bert blase, waarnemend burgemeester Heer-
hugowaard, is initiatiefnemer van Code Oran-
je, een groep van burgemeesters, wethouders, 
ondernemers, raadsleden, wetenschappers en 
actieve burgers die pleiten voor een snel en 
grondig herontwerp van onze huidige politie-
ke democratie. 

Wat is het verband tussen een initiatief als Code 
Oranje en de invoering van de Omgevingswet?
‘Er is behoefte aan verfrissing van onze democratie. 
Er is een onmiskenbare verschuiving van traditionele, 
formele besluitvormingsprocessen naar een veelvor-
migheid waarin verschillende vraagstukken aange-
pakt worden met arrangementen op maat. Op veel 
plekken wordt daar al mee geëxperimenteerd. En 
hoewel die experimenten vaak nog in de kinder-
schoenen staan, maken we snel de slag naar de 
‘co-democratie’, waarin burgers, bedrijfsleven en 
overheden veel meer samenwerken. In die zin is de 
Omgevingswet een uiting van ontwikkelingen die al 
als een golf door de samenleving trekken en waarop 
de overheid zich met deze wet aanpast, net zoals we 
in het sociale domein ook al hebben gezien.’ 

Dus de wet is een aanpassing op de veranderende 
werkelijkheid?
‘Ja, maar tegelijk ook een drijfveer om die veranderin-
gen verder mogelijk te maken en te versnellen. Nu is 
het nog te vaak het patroon dat het college initiatief-
nemer is als het gaat om ontwikkelingen in de fysieke 
leefwereld, en dat de raad achteraf controleert, mede 
afhankelijk van de kaders die het college aanlevert. 
De Omgevingswet dwingt de raad naar voren te krui-

pen, om samen met de samenleving de maatschap-
pelijke thema’s te bepalen en de richting uit te 
zetten. Dat vraagt van de raad wel om heroriëntatie 
op hun eigen rol, om op het juiste moment in het 
proces die rol te kunnen pakken. Veel meer vanuit de 
netwerkgedachte, als een soort marktplaats waar 
ideeën worden verzameld en geordend om daaruit de 
kaders te destilleren waar het college vervolgens mee 
aan het werk gezet wordt.’ 

Hoe gaat u daar in uw gemeente nu al concreet mee 
om?
‘We hebben de H300, driehonderd mensen die struc-
tureel meepraten over welke thema’s zij belangrijk 
vinden in onze gemeente. En we denken erover om 
bij de raadsverkiezingen volgend jaar mensen niet 
alleen op partijen te laten stemmen, maar ook op een 
lijst van ideeën. Zodat we, in plaats van een louter 
politiek akkoord, een maatschappelijk akkoord krij-
gen waar het college mee aan de slag kan. Zo experi-
menteren we met verschillende vormen van het 
samenspel tussen representatieve en maatschappe-
lijke democratie. Als burgemeester heb ik de mooie 
taak van hoeder van dat democratische spel. Juist in 
de sturing van dat proces zie ik mijn rol. Niet inhou-
delijk, maar wel om alle spelers in de juiste positie te 
brengen.’

Bert Blase, waarnemend 

burgemeester Heerhugowaard
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Frits Naafs is sinds 2006 burgemeester van de 
gemeente utrechtse Heuvelrug. die gemeente 
was op 1 januari van dat jaar ontstaan bij de 
samenvoeging van (delen van) de gemeenten 
amerongen, doorn, driebergen-rijsenburg, 
leersum en maarn.

Participatie is vanuit de samenleving is essentieel 
om in de geest van de Omgevingswet tot Omge-
vingsplannen te komen. Hoe geeft uw gemeente 
daar invulling aan?
‘Het is ons niet vreemd en onze inwoners weten dat 
ook. Het gaat erom hoe je je tot de samenleving 
verhoudt. Er bestaat een prachtig spreekwoord dat 
David van Reybrouck aanhaalt in zijn boek over de 
staat van onze democratie, Tegen verkiezingen: 
'Alles wat je voor mij doet, zonder mij, doe je tegen 
mij.' Dat is een waar woord. Participatie gaat voor 
mij dan ook veel verder dan alleen luisteren. Als je 
gelegenheid tot inspraak geeft, kan het niet zo zijn 
dat dat niet loont. En in onze gemeente weten de 
mensen dat ze mee kunnen praten, dat de Raad 
goed luistert en serieus wikt en weegt. Stonden 
insprekers tijdens raadsvergaderingen vroeger nog 
achter een katheder, nu zitten ze gewoon met de 

raadsleden om de tafel. Met elkaar, in plaats van 
tegenover elkaar. Dat vindt iedereen prettig, het is 
eigentijds. En zo organiseren we vergaderingen ook 
vaak buiten het Raadhuis in een van de dorpen als 
het een lokaal onderwerp betreft. Je moet naar de 
plekken toe waar netwerken bij elkaar komen in hun 
eigen omgeving. En we vragen mensen ook hoe ze 
betrokken willen worden. Binnenkort stellen we de 
nieuwe participatienota vast, en die is met inspraak 
van inwoners tot stand gekomen. Participatie over 
participatie, ja.’

Heeft u de Omgevingswet dan nog wel nodig?
‘Misschien niet zo zeer om onze inwoners nog meer 
te betrekken, wel om in een continu proces meer 
integrale afwegingen te kunnen maken. En hoe we 
dat als bestuur gaan vormgeven, zal nog een hele 
ontdekkingsreis worden. Want hoe ga je kaders stel-
len, hoeveel ruimte en vertrouwen ga je geven aan 
initiatieven, wat durf je los te laten en wat hou je 
vast? De dorpen in onze gemeenten zijn van ouds-
her mooi, de kwaliteit van de bebouwing is hoog. 
Daar zijn we altijd streng op geweest en de huidige 
raad is dat ook. De burgers weten dat en waarderen 
dat. Die kwaliteit moet in onze omgevingsvisie en 
-plannen in de kaders tot uitdrukking komen. Maar 
hoe garandeer je die kwaliteit? Het gevoel zegt 
misschien dat dat binnen de structuurvisie, zoals we 
die tien jaar geleden hebben vastgesteld, makkelij-
ker was. Durven wij de kaders in te kleden en vervol-
gens de controle los te laten? Dat zal een uitdaging 
worden. Ik denk dat het in onze gemeente zo zal 
gaan dat de raad de controle stap voor stap zal 
laten vieren, als ze zien dat het goed gaat. In dat 
licht wijs ik graag op de deregulering in het sociale 
domein: daar hebben we ook tal van regels 
geschrapt en dat is ook geen puinhoop geworden.’

Dus de raad zoekt nog naar wat haar rol wordt?
‘Ja, en dat is logisch in dit stadium. Het is in elk 
geval belangrijk dat de hele raad samen vaststelt 
wat voor ons de doelstellingen van de Omgevings-
wet zijn en hoe we daar invulling aan geven. Daar-
voor stelt de raad in een BOB-proces (Beeldvorming, 
Oordeelsvorming en Besluitvorming) zoals we dat 
hier hanteren, een Ambitiedocument vast. Dat gaat 
echt over de vormgeving van het proces richting 
invoering van de wet en daar hoort ook het naden-
ken over de veranderende rol van de raad bij. Maar 
ook over hoe we participatie zo organiseren dat het 
algemeen belang en democratische besluitvor-
mingsprocessen niet in het geding raken. Juist als 
burgemeester is het mijn taak om niet alleen toe te 
zien op die processen met de samenleving, maar ze 
vooral ook aan te jagen. Voorop te lopen, maar voor-

Frits Naafs, burgemeester Utrechtse Heuvelrug
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al ook je troepen meenemen en ze het vertrouwen 
geven om te durven experimenteren.’

martijn dadema, is sinds 2014 burgemeester 
van raalte, na een carrière als diplomaat bij 
het ministerie van buitenlandse Zaken. 

Kijkt men in Raalte uit naar de invoering van de 
Omgevingswet?
‘Als je op een feestje over omgevingsvisies of omge-
vingsplannen begint, zullen ze je glazig aankijken. 
Maar als je het concreet maakt op onderdelen, zoals 
de vraag hoe we duurzame energie gaan opwekken, 
hoe we omgaan met intensieve veeteelt of met vrijko-
mende agrarische bebouwing, dan is men hier enorm 
betrokken. Vanuit het ‘noaberschap’ zoals we dat hier 
in Salland kennen, is het immers vanzelfsprekend om 
nauw bij je omgeving betrokken te zijn. In die zin is 
de Omgevingswet dan ook een logische voortzetting 
van hoe we hier al jaren samen met de inwoners 
beleid maken en vormgeven. En dat komt ook tot 
uitdrukking in het huidige collegeakkoord waarin 
heel duidelijk de keuze is gemaakt voor participatie. 
De energie die hier in de samenleving zit, is enorm, 
die hoef je niet aan te jagen, alleen vrij te maken. Het 
goede van de wet is dat we daarmee veel integraler 
met onze inwoners kunnen praten over de invulling 
van delen van onze gemeente.’

Maakt die integraliteit die gesprekken niet juist veel 
ingewikkelder?
Het niveau van de discussies zal veranderen. Het is 
de vraag hoe we de inwoners daarin mee nemen. 
Maar ook voor de raad en het college zal het zoeken 
zijn naar hun nieuwe rol binnen de veranderende 
verhoudingen. Mijn rol is mij wel duidelijk: als burge-
meester moet ik zorgen dat iedereen in positie komt 
om op de goede manier het gesprek met elkaar te 
kunnen voeren. Dat doen we bijvoorbeeld al met een 
aantal workshops van BZK/VNG voor de raad, waar-
mee we op basis van voorbeeldcasuïstiek met elkaar 
spreken over mogelijke kwalitatieve kaders. Dat is 
heel verhelderend voor raadsleden. Dat geldt ook 
voor het college, want de omgevingsvisie treft alle 
portefeuilles, dus we spreken 6-wekelijks over de 
voortgang.’

En hoe gaat dat er straks in de praktijk uitzien?
‘We zitten nu nog echt in de beginfase, en het gaat 
met name over het proces. Maar volgend jaar willen 
we een omgevingsvisie hebben. Als je wilt dat alle 
belanghebbenden daar ook over hebben meege-
praat, moet je daar actief op sturen in je uitnodi-
gingsbeleid. Gaat het over een stuk van ons buiten-

gebied, dan moeten we letterlijk actief de boer op 
naar bewoners, recreanten én agrarische onderne-
mers. Wat willen zij, welke opgaven en oplossingen 
zien ze? Waar zitten de verschillen en waar vind je 
consensus? Je moet zorgen dat je een maatschappe-
lijke arena hebt, waar iedereen die ertoe doet, mee 
doet. Niet alleen de usual suspects. Dan krijgt het 
gesprek waarde.’

Bas Budde

Inspiratiegids Participatie Omgevingswet
Vroegtijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van oplossingen en 
zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit 
direct op tafel komen. Participatie is dan ook een belangrijke pijler 
onder de Omgevingswet. Hoe geef je dat vorm? Om van elkaar te 
leren en ervaringen te delen heeft het Programma aan de slag met de 
Omgevingswet de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet 
gemaakt. Onder meer met ideeën voor verschillende werkvormen, 
een hulpmiddel om te bepalen wie je op welk moment aan tafel uitno-
digt en tal van praktijkvoorbeelden. Want participatie is maatwerk. 
de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet is te vinden op: 
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Martijn Dadema,

burgemeester Raalte
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Op woensdagmorgen 19 april 2017 vindt in Veendam een enorme gasexplosie plaats. Bij de ontploffing, 
die een groot deel van een appartementencomplex verwoest, komt één man om het leven. Terwijl de 
hulpdiensten hun werk doen, duiken berichten op dat het om een notoire overlastgever zou gaan. Een 
terugblik met burgemeester Sipke Swierstra.

‘Meer geld niet     de oplossing’
Burgemeester Sipke Swierstra over gasexplosie in Veendam

‘Het was iets na zeven uur in de ochtend 
toen ik werd gebeld. Onderweg naar de 
flat werd ik al telefonisch op de hoogte 

gebracht van wat er was gebeurd. De mensen uit de 
getroffen flat waren in de omgeving ondergebracht. 
Ik ben ter plekke gegaan en heb een overleg met het 
gemeentelijk beleidsteam gehouden, waarin we de 
lijnen voor die dag hebben uitgezet. In dat overleg 
trokken wij samen op met wooncorporatie Acantus, 

de Veiligheidsregio, de politie en de Gemeentelijke 
Kolom. Acantus zocht contact met een wooncorpora-
tie in Drachten, die eerder een vergelijkbare explosie 
hadden meegemaakt. Dan zie je dat ook op dat vlak 
de lessen worden gedeeld. Via sociale media hebben 
we gevolgd wat het nieuws was dat buiten rondging. 
De geruchten die ontstonden en de vragen die er nog 
leefden. Bij de plek van de explosie heb ik de media 
te woord gestaan. Ook hebben we mijn statement als 
YouTube-filmpje op onze eigen website geplaatst. De 

persconferentie later op de dag hebben wij live via 
facebook uitgezonden. Daar kregen we goede 
respons op.’

Instabiel
‘Twintig, vooral oudere, mensen uit de flat konden 
niet allemaal terug, omdat de constructie nog lange 
tijd instabiel was. Dat hebben we de dakloze bewo-
ners ook uitgelegd op donderdagavond tijdens een 
bijeenkomst op het gemeentehuis. Wij hebben 
verteld dat wij eerst een goed bouwkundig onderzoek 
moesten doen, voordat de mensen weer terug naar 
de flat konden. Om de eerste periode te overbruggen, 
kregen alle betrokkenen 250 euro van de gemeente, 
om de noodzakelijke dingen te kopen. Dat was niet 
bedoeld om een nieuwe garderobe aan te schaffen, 
maar wel om die eerste dagen door te komen. Om 
een tube tandpasta te kunnen kopen en andere 
dingen die op dat moment nodig waren. Je moet je 
voorstellen dat iedereen direct na de klap naar buiten 
was gevlucht. Alles lag nog binnen. Van pinpassen 
tot medicijnen. Dat moest geregeld worden. Zo was 
direct in de opvanglocatie al een apotheek in actie.’
De gemeente wordt daarin ondersteund door de 
stichting Salvage. ‘Salvage heeft een hele week 
meegedraaid in de crisisorganisatie. Wij kenden ze 
vooral van de hulp bij woningbranden. Maar ook met 
dit soort incidenten zijn ze van onschatbare waarde. 
Namens de verzekeraars begeleiden ze de bewoners. 
Toen de situatie stabieler was, mochten bewoners 
onder begeleiding van Salvage naar binnen. Ze 
kregen een verhuisdoos mee om de belangrijkste 
spullen mee te nemen. Van een schilderijtje tot en 
met een urn met de as van oma zijn gered.’  

Opvanghal
De contacten met de bewoners zijn volgens Swierstra 
waardevol, om ook het eigen beeld in te kleuren. ‘In 
de opvanghal op de dag van de explosie ben je voor-
al een luisterend oor. Maar het is goed om er te zijn, 

‘De persconferentie later op de dag 
hebben wij live via facebook uitgezonden’

(Fotografie: RTV Noord)
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‘Meer geld niet     de oplossing’

omdat je de mensen mee kunt nemen in de besluiten 
van het crisisteam. We konden ze uitleggen wat onze 
verantwoordelijkheid was, waarvoor ze bij de woon-
corporatie moesten zijn en wat ze met hun verzeke-
raar moesten bespreken. In het weekend bleek dat er 
ook sprake was van asbest. Om de mensen ook daar-
over goed te informeren en hun zorgen weg te 
nemen, hebben we de GGD aan boord gehaald.’ 
Inmiddels heeft iedereen tijdelijke woonruimte 
gevonden. ‘Maar dat betekent niet dat de crisis daar-
mee is afgerond, want de explosie staat nog bijna 
dagelijks op de agenda. Twee vrijstaande woningen 
waren onbewoonbaar, de flat aan de overkant is 
zwaar beschadigd. Daar zijn de kozijnen ontzet. Ook 
met die mensen hebben wij inmiddels weer een 
gesprek gehad.’
Wat Swierstra opvalt, is dat de mensen in Veendam 
naar elkaar omkijken. ‘Er is veel saamhorigheid. 
Familie, vrienden en buren schoten te hulp. Soms 
samen met de verschillende instanties. Tegelijkertijd 
scheelt het dat de bewoners behoorlijk zelfredzaam 
zijn. Het was goed om te zien hoe veerkrachtig de 
mensen zijn.’ 

Verwarde personen
In de media gaat al vrij snel het verhaal rond dat de 
gasexplosie is veroorzaakt door een notoire overlast-

gever. ‘De explosie werd al vrij snel gekoppeld aan 
het thema van verwarde personen’, aldus Swierstra. 
Toch heeft hij er moeite mee om het 1-op-1 aan die 
discussie te koppelen. ‘Vooralsnog is niet vastgesteld 
of de explosie moedwillig is veroorzaakt of dat er 
sprake is geweest van technisch falen. Maar los daar-
van zag je in de media terug dat deze casus als voor-
beeld werd gebruikt in de discussie over de bezuini-
gingen in de GGZ. Zo zei Kamerlid Lilian Marijnissen 

diezelfde avond in Pauw dat mensen die vroeger in 
instellingen woonden door de bezuinigingen tegen-
woordig in reguliere woningen werden onderge-
bracht. Met alle risico’s van dien. Dat is naar mijn 
idee te kort door de bocht. Wij zijn die ochtend van 
de explosie direct nagegaan of het slachtoffer bij ons 
bekend was. Wij hadden nooit klachten ontvangen 
van burenoverlast. Bij ons was verder geen dossier 
dat aanleiding had kunnen geven om ons hier extra 
zorgen over te maken.’
Uit het contact met Acantus blijkt ook dat de woon-
corporatie zich met hulpverlenende instanties inten-

‘Van een schilderijtje tot en met een urn 
met de as van oma zijn gered’

(Fotografie: ANP)
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sief met de bewoner bezighield. ‘Acantus zat er 
bovenop, maar had ook het beeld dat de situatie 
relatief perspectiefvol was. Ook de directe omgeving 
van de jongen en zorgverleners hadden niet de indi-
catie dat er iets ernstigs stond te gebeuren. Mijn 
contacten met de familie van de omgekomen jongen, 
de verhalen van omwonenden en van zorgverleners 
geven een genuanceerd beeld over hem. Je kunt nooit 
helemaal uitsluiten dat er iets gebeurt. Maar om alle 
mensen met een potentieel geestelijk probleem 
preventief op te sluiten is ook ondoenlijk en onwen-
selijk. In dit geval had hij huisvesting, was er zorgbe-
geleiding en begeleiding vanuit de wooncorporatie. 
Hij is niet aan zijn lot overgelaten. Met andere woor-
den, het heeft niet direct iets met de bezuinigingen 
te maken. Meer geld had het probleem waarschijnlijk 
niet opgelost.’

Opvolgen van IBS
Wel brengt de casus Swierstra op een gerelateerd 
thema, namelijk de koppeling tussen de openbare 
orde en veiligheid en het zorgdossier. ‘Mensen met 
geestelijke problemen komen nog wel eens op ons 
pad als ons wordt verzocht om een IBS af te geven. 
Vaak blijft het dan bij een eenmalig contact. Het onge-
luk heeft mij geleerd dat het van belang kan zijn om 
daarna te blijven volgen wat er met zo iemand in de 
nasleep nog gebeurt. Hoe wordt de zorg nadien opge-
pakt, als iemand na een IBS weer terugkeert op zijn 
oude stek? Incidenten zijn niet helemaal te voorko-
men, maar het lijkt wel verstandig om in dat soort situ-
aties de vinger nog beter aan de pols te houden.’  <

Wouter Jong / NGB

Crisisondersteuning Ngb
In juli 2017 bestaat de crisisondersteuning van 
het Ngb tien jaar. deze ondersteuning, die 
bereikbaar is via 070-373 80 80, is bedoeld 
voor burgemeesters en locoburgemeesters die 
te maken krijgen met een crisis. de ondersteu-
ning is ooit ontstaan vanuit een initiatief van 
Jan mans, die als oud-burgemeester van 
enschede ervoor pleitte om crisiservaringen op 
een actieve manier binnen de beroepsgroep te 
delen. In het voorjaar van 2017 is een enquête 
gehouden onder burgemeesters, waarin is 
gevraagd hoe zij de crisisondersteuning van het 
Ngb ervaren. de respons lag op 166 burge-
meesters. Vrijwel iedereen is bekend met de 
crisisondersteuning en 42 procent van de 
burgemeesters heeft er ook een of meerdere 
keren gebruik van gemaakt. Het Ngb wordt 
benaderd om te sparren over bestuurlijke 
aandachtspunten, wetgeving of vragen op het 
gebied van (crisis)communicatie. de ondersteu-
ning wordt gewaardeerd met een gemiddeld 
cijfer van 8,4. 
 
respondenten is ook gevraagd naar de toege-
voegde waarde ten opzichte van de Veiligheidsre-
gio. Het Ngb heeft beter zicht op de bestuurlijke 
portefeuille (en meer kennis van de specifieke rol 
van de burgemeester in het crisisdomein). Ook 
ligt bij het Ngb de focus nadrukkelijker op klei-
nere incidenten met een grote lokale impact (bijv. 
moorden, zinloos geweld, delinquenten). Verder 
worden de kennis van de volle breedte van het 
krachtenveld en de manier waarop ervaringen 
van elders worden ontsloten geroemd. Over de 

vraag of het Ngb proactief moet reageren of het 
initiatief moet laten bij de burgemeester zijn de 
meningen verdeeld. Ook wordt aangegeven dat 
het ontsluiten van het landelijke netwerk een 
belangrijke taak van het Ngb is (departementale 
crisiscentra, NCtV, NCC, aIVd). Om opgedane 
kennis te delen gaat de voorkeur verder uit naar 
publicaties en presentaties bij de Veiligheidsre-
gio’s en de Ngb-opleidingen. tot slot wordt 
geadviseerd om vaker na afloop contact te 
zoeken hoe een casus is afgelopen. 

burgemeestersgame
In dezelfde enquête is ook de burgemeesters- 
game geëvalueerd. dit is een serious game 
waarin crisisdilemma’s worden gepresenteerd. 
de game is ontstaan in een samenwerkingsver-
band met onder andere tNO. de scenario´s zijn 
voor het overgrote deel geschreven door het 
Ngb, gebaseerd op werkelijke crisiservaringen 
van burgemeesters. recent zijn twee nieuwe 
scenario’s toegevoegd over evenementenveilig-
heid en over de gemeente die strafrechtelijk 
vervolgd wordt. een ruime meerderheid (rond 
85 procent) kent de game en heeft deze ook 
gespeeld. de dilemma´s leveren doorgaans een 
goede input voor discussie op. als totale waar-
dering voor de game wordt een 7,8 gegeven. 
Nieuwe scenario’s die meermalen worden geop-
perd zijn datalekken, lokale spanningen rond 
aZC of windmolens en crises in het sociaal 
domein. Voor zover u interesse heeft in de game 
maar deze (nog) niet in uw regio wordt aange-
boden, kunt u contact opnemen met Wouter 
Jong.
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Benoemingsprocedure 
geëvalueerd
Het bestuur van het NGB heeft de gevolg-
de procedure voor de benoeming van 
voorzitter en bestuursleden geëvalueerd. 
Voor de vacature van voorzitter is een 
open procedure gevolgd, waarbij de 
ledenvergadering een profiel heeft vastge-
steld en de leden zichzelf of een andere 
burgemeester konden kandideren. Vervol-
gens heeft het bestuur met de kandidaten 
gesprekken gevoerd en een enkelvoudige 
aanbeveling aan de leden voorgelegd. 
Voor de werving van overige bestuursle-
den heeft het bestuur een burgemeester 
gericht benaderd. Ook voor de toekomst 
wil het bestuur deze gevolgde procedure 
hanteren.

Crisiscommunicatie
In maart 2016 en 2017 bezocht Wouter 
Jong een congres over Risico- en Crisis-
communicatie aan de Universiteit van 
Central Florida. Hij presenteerde daar 
beide keren lopend onderzoek in het 
kader van zijn promotiestudie aan de 
Universiteit van Tilburg. Beide keren 
ontving hij bovendien een prijs voor het 
beste artikel van de conferentie. Uiteraard 
had het congresbezoek ook tot doel om 
nieuwe inzichten te vergaren waarmee 
Nederlandse burgemeesters bij crises hun 
voordeel kunnen doen. Een uitgebreid 
verslag van de twee congressen vindt u 
daarom op www.burgemeesters.nl/ 
onderzoek.

Mindmap Terrorismegevolg- 
bestrijding
Het NGB heeft de afgelopen tijd, in 
samenwerking met het NCTV, Defensie, 
KMAR, Nationale politie, Veiligheidsre-
gio’s G4, GGD/GHOR, IFV gewerkt aan een 
mindmap voor burgemeesters over terro-
rismegevolgbestrijding. Een mindmap is 
een visueel instrument dat in een oogop-
slag weergeeft hoe de bevoegdheden zijn 
verdeeld, wat de aandachtspunten zijn 
voor de burgemeesters, gemeente en 
andere partners in het veld en welke posi-
tie de burgemeester kan innemen. De 
mindmap is opgedeeld in een passieve 

zijde (links) waar het krachtenveld wordt 
geïllustreerd en een actieve zijde (rechts) 
waar de burgemeester rekening mee moet 
houden en informatie kan vergaren. 
De mindmap is online te bekijken op 
www.burgemeesters.nl/mindmap.
<afbeelding mindmap>

Wet aanpak woonoverlast in 
werking
Op 1 juli 2017 treedt de Wet aanpak woon-
overlast in werking. Door de wet krijgen 
burgemeesters de mogelijkheid om speci-
fieke gedragsaanwijzingen te geven aan 
overlastgevers. Het vergroot hiermee de 
wettelijke mogelijkheden voor gemeen-
ten, bij de aanpak van woonoverlast. De 
burgemeester kan pas een gedragsaanwij-
zing geven als een waarschuwing, media-
tion of buurtbemiddeling niet werken. 
Wanneer deze gerichte aanpak niet werkt, 
kan alsnog de woning gesloten worden. 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid heeft een factsheet over de 
werking van de wet gemaakt om gemeen-
ten te helpen bij het toepassen van de 
mogelijkheden die de nieuwe wettelijke 
bepalingen bieden. 
Kijk op www.hetccv.nl

Najaarscongres NGB
Al sinds 1955 houdt het Nederlands 
Genootschap van Burgemeesters op de 
eerste donderdag van oktober zijn 
najaarscongres. Dit jaar is het congres in 
Lelystad, de gemeente die vijftig jaar oud 
is. Agenda’s stromen snel vol, maar reser-
veer 5 oktober alvast de gehele dag voor 
het najaarscongres.
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