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Op dit moment is sprake van mogelijke veranderingen in de bevoegdheden
van de burgemeester, zoals de uithuisplaatsing van daders van huiselijk
geweld en de bijzondere gedragsaanwijzing jegens veroorzakers van overlast. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters stelt grote vraagtekens bij pleidooien, waarbij telkens wordt gegrepen naar afzonderlijke wetgeving. Naar mening van het Genootschap is het nodig dat een nieuw kabinet tot een algemene beschouwing inzake de openbare ordeportefeuille van
de burgemeester komt. Hoe verhouden nieuwe bevoegdheden zich tot de
bestaande? Wat betekenen deze bevoegdheden voor de burgemeestersfunctie in zijn algemeenheid? Waar liggen de grenzen tussen strafrechtelijke en
bestuursrechtelijke taken? Eerst zullen deze vragen een algemeen antwoord
moeten krijgen, voordat nieuwe bevoegdheden aan de orde kunnen zijn.
Op 31 oktober jl. heeft de Eerste Kamer in eerste lezing ingestemd met het
voorstel om het voorzitterschap van de gemeenteraad uit de Grondwet te
halen. Het Genootschap vindt het een goede zaak om het raadsvoorzitterschap niet in de Grondwet, maar in de Gemeentewet te bepalen. Tegelijk valt
nogal eens de opvatting te vernemen dat na deconstitutionalisering de burgemeester geen raadsvoorzitter meer zou moeten zijn. Het Genootschap heeft
hier ernstige bedenkingen tegen en hecht zeer aan de rol van de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad. Het raadsvoorzitterschap gaat veel
verder dan het hanteren van de voorzittershamer tijdens raadsvergaderingen
en moet in samenhang gezien worden met andere functies en verhoudingen
in het lokale bestuursstelsel. Juist vanwege zijn onafhankelijke positie en zijn
verbindende rol – zowel in het gemeentebestuur als in de relatie burgervervolg op pagina 3
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Het Burgemeestersblad is mede mogelijk

commentaar
Spagaat
Bij de invoering van het gedualiseerde gemeentebestuur werd de burgemeester
gewaarschuwd voor de spagaat, waarin hij/zij terecht kon komen. Sommigen
vreesden zelfs, dat de burgemeester gemakkelijk gehandicapt kon raken bij
zijn/haar spagaat, als hij/zij onvoldoende ruimte van college en raad kreeg om
zijn/haar verschillende rollen te kunnen uitvoeren. De burgemeester zal een
‘eigenstandige’ rol moeten kunnen spelen.
De burgemeester is in het dualistisch bestel niet alleen intermediair tussen raad en
college, maar ook tussen raad en ambtelijke organisatie. En misschien ook wel tussen gemeente en bevolking. De burgemeester heeft immers de zorgplicht voor de
kwaliteit van procedures op het gebied van burgerparticipatie, de kwaliteit van de
gemeentelijke dienstverlening en de behandeling van bezwaarschriften en klachten.
Of de burgemeester niet langer alle rollen moet spelen, die hij/zij nu vervult om
handicaps bij de spagaat te voorkomen?
Van mij moet de burgemeester alle rollen blijven uitvoeren. Ik ben ook tegen het
voorstel om de burgemeester het raadsvoorzitterschap af te pakken. Als ik zelf
een zware discussie met de raad verwacht over een van mijn portefeuilles, vraag
ik de waarnemend raadsvoorzitter bij het betreffende agendapunt de leiding van
de vergadering over te nemen. Een ‘eigenstandige’ burgemeester kan als raadsvoorzitter het beste de positie van de minderheden in de raad bewaken en de raad
stimuleren met eigen voorstellen te komen. Als voorzitter van de raad zal de burgemeester niet-collegepartijen evenveel en misschien wel iets meer de kans moeten geven hun visie in de raad naar voren te brengen.
Als raadsvoorzitter/collegevoorzitter kan de burgemeester ook goed als ‘verbindingsofficier’ tussen raad en college functioneren. Dat is des te noodzakelijker, nu
de relatie tussen wethouders en hun fracties losser is geworden, hetgeen nog is versterkt door de komst van de vele wethouders van buiten de raad of gemeente. Ik
heb in deze raadsperiode ook de afzonderlijke gesprekken met alle fractievoorzitters
weer opgepakt. Ik was daarmee gestopt bij de start van de dualisering in de gedachte, dat het presidium deze gesprekken misschien overbodig maakte. In de gesprekken met de fractievoorzitters, waarbij ook de griffier aanwezig is, praat ik over het
functioneren van de raad, het college en mijzelf en alle potjes, die op het vuur staan.
De publicatie van collegebesluiten maakt niet alles openbaar. Bij een versplinterd
veld van politieke fracties kan de burgemeester als ‘bindmiddel’ functioneren; hij/zij
is dan niet van een bepaalde fractie, maar burgemeester van alle fracties.
De burgemeester kan als door de Kroon benoemde bestuurder ook het beste de
eenheid van het beleid bewaken. Hij/zij moet er als college/raadsvoorzitter opletten, dat er geen twee gemeentebesturen ontstaan.
De burgemeester kan vanuit zijn intermediaire rol tussen gemeente en bevolking de
motor worden bij de verandering van een naar binnen gerichte in een naar buiten
gerichte bestuurlijke en ambtelijke organisatie.
Sommigen zien in de komst van het gedualiseerde gemeentebestuur vooral bedreigingen; er liggen ook tal van kansen, zeker bij de stimulering van interactief bestuur.
En dat geldt evenzeer voor de spagaat, die de burgemeester in zijn/haar verschillende rollen moet uitvoeren. Juist door die verschillende rollen kan de burgemeester
zijn/haar signalerende, verbindende en ondersteunende rol beter vervullen.

door bijdragen van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
de Bank Nederlandse Gemeenten en
Deloitte.

Henk Zomerdijk,
burgemeester van Duiven,
lid redactiecommissie Burgemeestersblad

Burgemeester42-2006.qxd

14-12-2006

12:08

Pagina 3

vervolg van pagina 1 •
bestuur – is de burgemeester bij uitstek degene die het voorzitterschap op een onpartijdige en bindende wijze kan vervullen.
Het Genootschap vindt dat een nieuw kabinet met voorstellen moet
komen om het raadsvoorzitterschap van de burgemeester in de
Gemeentewet op te nemen.
Op de website van het Genootschap (www.burgemeesters.nl) vindt u
het dossier Kabinetsformatie 2006 met daarin de ontwikkelingen in
de formatie, voorzover die voor de burgemeestersfunctie van belang

zijn. Daar vindt u ook de ‘burgemeestersparagrafen’ uit de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Hoewel de eerste lezing
van de wijziging van de Grondwet inzake de aanstellingswijze van de
burgemeester in de vorige zitingsperiode van de Tweede Kamer niet
is afgerond, kunnen deze paragrafen toch van betekenis zijn.
Mogelijk wensen partijen in een nieuwe coalitie toch verandering
binnen de huidige Grondwet. En dat zou best wel eens in de richting
van een enkelvoudig advies van de gemeenteraad kunnen gaan.

Het geheim van Sinterklaas
Met alle rumoer waar de campagne voor de Tweede
Kamerverkiezingen dit jaar mee gepaard ging en de
speculaties die na 22 november losbarstten over de
vraag òf er een nieuwe regering zou komen en zo
ja, hoe die er dan uit zou komen te zien, zou je
bijna vergeten dat er in november een zaterdag was
waar alle jonge inwoners van de gemeenten in ons
land slechts in één ding geïnteresseerd waren. En
wel in de beantwoording van de vraag ‘komt
Sinterklaas nu wel of niet?’ Oudere inwoners scheppen er een behagen in lang onzekerheid te laten
bestaan over een positief antwoord.
Burgemeesters vervullen in de Sinterklaasmythe een
schier onmisbare rol. Er zijn collega’s die de goedheiligman gekleed in jacquet en met hoge hoed en
ambtsketen welkom heten. Iedereen ervaart dat als
de burgemeester bij de vermoedelijke aankomstplaats arriveert, het grote moment nadert. Zelden
wordt een buitenlander in ons land zo hartelijk welkom geheten als Sinterklaas. Dat is hieruit te verklaren, denk ik, omdat hij veel komt brengen en niets
komt halen. Daar houden veel Hollandse mensen van.
Het verwelkomen van Sinterklaas is voor nagenoeg
iedere burgemeester een van de hoogtepunten van
het jaar, zo niet hét hoogtepunt. Beider gezag staat
namelijk absoluut niet ter discussie, zelfs niet als je
je vertoont in jacquet met hoge hoed zo heb ik vernomen. En dat voelt goed op zo’n moment.
In ‘mijn’ stad woont Sinterklaas in het – zo zeggen
wij dat – enig echte Sinterklaashuis van Nederland, een soort winterresidentie dus. In die resi-

dentie ontvangt de Sint duizenden kinderen die
soms uren geduldig wachten.
Dit jaar vroeg in de zomer ging een gedistingeerde
oude heer een gesprek met mij aan. Ondanks zijn
vermomming (kostuum, gladgeschoren gezicht,
kalende kruin) herkende ik bij zijn binnentreden
meteen Sinterklaas.
Hij had een probleem te bespreken. Mensen in zijn
omgeving waren van mening dat het ontvangen van
al die duizenden kinderen beter door hulpsinterklazen gedaan kon worden. Ze bedoelden natuurlijk
hulpsinterklazen ‘met recht van opvolging’.
‘Ik heb uw hulp en steun nodig’, sprak de oude
heer. ‘De kinderen hebben onmiddellijk door dat
er een hulpsinterklaas op de troon zit, dat kan
toch niet.’ Hij keek mij hoopvol aan.
Ik zei: ‘Er is toch maar één Sinterklaas.’ ‘Precies’,
zei de oude heer. ‘Dat is het antwoord. Niks geen
hulpsinterklaas!’
Bij zijn aankomst dit jaar in een van de fraaie binnenhavens van Dordrecht stapte Sinterklaas met fiere
tred van de stoomboot Spanje. Voor ik iets kon zeggen, kreeg ik een vette knipoog.Wij waren samen onderdeel van het complot: Het geheim van Sinterklaas!
Misschien hebben we bij het schrijven van de volgende column wel een nieuwe regering. Wie weet?
Ronald Bandell,
voorzitter NGB
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Cultuurhistoricus Thomas von der Dunk:

‘Wat doen die lui uit de Quote
Een van de belangrijkste maatschappijontwrichtende ontwikkelingen, volgens historicus Thomas von der
Dunk, is het neo-liberale gedachtegoed dat al jaren een bepalend stempel op de Nederlandse samenleving
drukt. Op een betere sociale cohesie hoeven we niet te rekenen als de financiële elite en de politiek haar
verantwoordelijkheid niet neemt en het goede voorbeeld vormt in de strijd tegen zelfverrijking en egoïsme.

‘J

e bent wat je hebt – het Amerikaanse model
– telt ook in Nederland steeds zwaarder. De
samenleving groeit uit elkaar mede als gevolg
van privatiseringen en het neo-liberale sociaal-economische model. Voor de verbondenheid van hoog en
laag binnen de zuilen in de jaren vijftig, is niets voor
in de plaats gekomen. De opkomst van het neo-liberale gedachtegoed heeft geleid tot meer nadruk op
materialisme, op zelfverrijking. Laat ik maar zeggen:
egoïsme. Voor een deel van de bevolking is het de
normaalste zaak van de wereld om illegaal aan geld
te komen als het ze legaal niet lukt. De zich zelfverrijkende top van het bedrijfsleven is daarbij een slecht
voorbeeld.

‘Voor een deel van de bevolking is het de
normaalste zaak van de wereld om
illegaal aan geld te komen als het ze
legaal niet lukt.’

Daar komen drie dingen bij die de sociale samenhang van de Nederlandse samenleving aantasten.
Ten eerste is Nederland een standensamenleving.
Wij ontkennen dat, maar soort zoekt soort. Er zijn
ongeschreven normen waar mensen bewust en
onbewust op worden afgerekend. Wij hebben niet de
ruimte voor de excentriekeling, zoals de Britten dat
kennen. Als je plat praat of juist ABN, dan is dat van
invloed op of je wordt geselecteerd voor een functie.
Er heerst een clubjesgeest. Ook allochtonen botsen
daar tegenaan. Tegelijkertijd moet het gezellig zijn.
Dat heeft te maken met ons anti-elitaire bewustzijn:
de baas heet Jan. Dat heeft tot consequentie dat je

4
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in het team moet passen. Je moet gezellig met elkaar
naar de kroeg, je moet als het ware met elkaar op
vakantie kunnen. Een baas in andere landen is
meestal autoritairder en kan veel makkelijker zeggen: “het kan wel zijn dat je niet met die medewerker op kunt schieten, maar je past je maar aan, want
objectief gezien beheerst hij zijn vak”. In Duitsland
en Frankrijk bijvoorbeeld staat vakkennis in hoger
aanzien dan bij ons. Een ambachtsman heeft in
Duitsland nog aanzien, hier ben je een loser als je
van het VMBO komt. In Nederland hebben we een
managerscultuur; we vinden het veel belangrijker
dat iemand goed kan kletsen en regelen. Dat sociale
vaardigheden bepalender zijn geworden voor het
werk, versterkt die clubjesvorming.

Meritocratie
Wat ook een rol speelt bij de ondermijning van de
samenhang in de Nederlandse samenleving is onze
meritocratie. Zo’n vijftig jaar geleden kwamen mensen niet op grond van hun capaciteiten op een
bepaalde baan terecht, maar vooral op grond van
hun afkomst. Toch wisten mensen met een eenvoudige achtergrond, door zelfstudie en hard werken het
ver te brengen. Daarmee verwierven ze aanzien en
zelfvertrouwen. Tegelijkertijd verloren ze de voeling
met hun oorspronkelijke milieu niet. In de jaren
twintig kon je nog arbeiders tegenkomen die veel
gedichten uit het hoofd kenden. Nu hebben we een
meritocratie waarin mensen sneller worden uitgeselecteerd. Daardoor hebben we nu meer ongeletterde
arbeiders dan vijftig of tachtig jaar geleden. Je ziet
die ontwikkeling terug in de politiek, niet alleen in
Nederland overigens. August Bebel, de voorman van
de SPD in Duitsland voor de Eerste Wereldoorlog
was een timmerman, Friedrich Ebert, de eerste president van de Weimar Republiek was zadelmaker en

Burgemeester42-2006.qxd

14-12-2006

12:08

Pagina 5

500 voor de samenleving’
Willem Drees was stenograaf. Dat is nu ondenkbaar.
De enige uitzondering op die regel is op dit moment
Kurt Beck, de SPD-voorzitter, die van oorsprong elektromonteur is.
Veelzeggend is een onderzoek waaruit bleek dat er
meer PvdA-kamerleden dan VVD-kamerleden in
duurdere wijken woonden. Er is een kloof ontstaan

‘Nederland is een standensamenleving. Wij ontkennen
dat, maar soort zoekt soort.’
tussen de fysieke leefwerelden. De volksvertegenwoordiging is steeds minder representatief. Ook dat
is een probleem voor de sociale samenhang – waarop ook ik trouwens geen antwoord heb. Want
ondanks al dat modieuze geklets over internationalisering, internet en weet ik wat niet allemaal, feit is
dat waar je leeft bepaalt wat je denkt. Zelf woon ik
ook relatief gunstig in de Amsterdamse binnenstad.
Dat is heel wat anders dan als je in Slotervaart
woont. Het verplaatsen in andere mensen – zelfs
voor een historicus die daarin getraind is – blijft
daardoor een academische exercitie.

De Brinkhorsten
Het derde punt dat de cohesie van de samenleving
ondermijnt is het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel bij het overgrote deel van de financiële elite.
Ook dat hangt samen met het neo-liberalisme. Het
effect van de vermarkting in combinatie met de globalisering is dat de elite zich niet meer verantwoordelijk voelt voor haar directe omgeving. Als je herrie
hebt voor je voordeur, dan los je dat tegenwoordig
niet meer op, nee, dan verplaats je voordeur. Je gaat
ergens anders wonen waar het rustig is. Dat is veel
gemakkelijker. Waar het patriarchaat in de 19e eeuw
nog investeerde in de eigen stad, zowel in sociaal,
cultureel als fysiek opzicht – kijk naar Philips of naar

Dr. Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus
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iemand als Bismarck die mede uit een welbegrepen
eigenbelang als eerste met sociale wetgeving kwam
–, wijken ze nu uit naar een andere plek op aarde als
iets ze niet bevalt. Waarom zouden ze investeren in
de stadsschouwburg in Amsterdam? Dan gaan ze
toch gewoon naar de Scala in Milaan. Wat doen die
lui uit de Quote 500 voor de samenleving?
Er is een bepaalde groep die baat heeft bij globalisering en europeanisering. De Brinkhorsten, zal ik
maar zeggen, die steeds maar zeggen hoe prachtig
het toch is dat vrij reizen binnen Europa. Dat is
inderdaad heel prettig als je goed verdient en vijf
talen spreekt, maar wat als je dat nu niet doet?
Globalisering en uitbreiding van de Europese Unie
betekent voor de directeur dat zijn carrière niet
alleen beperkt blijft tot München, maar dat hij ook in
Milaan, Marseille en Manchester opduikt. Voor de
monteur betekent het dat hij bang moet zijn dat hij
zijn baan kwijtraakt. Een mooi voorbeeld – en dat is
ook een verklaring voor waarom het referendum over

‘Als je herrie hebt voor je voordeur, dan
los je dat tegenwoordig niet meer op, nee,
dan verplaats je voordeur. Je gaat ergens
anders wonen waar het rustig is.’
de Europese Grondwet op een debacle is uitgelopen
– is dat toen het referendum speelde een autofabriek in het Franse Mulhouse besloot een groot deel
van de productie te verplaatsen naar Roemenië. De
werknemers uit de Elzas mochten mee, mits ze tegen
een Roemeens salaris gingen werken. Er was geen
manager bereid om zijn eigen salaris ook aan te passen. Sterker nog, het feit dat het goedkoper werd,
was een goed excuus het eigen salaris te verhogen.
Dat is dus graaigedrag – en dat wil ik nadrukkelijk
gezegd hebben – waar het huidige kabinet geen
enkel fatsoenlijk antwoord op heeft gegeven. Iets
wat het hele normen en waarden verhaal van
Balkenende volstrekt, maar dan ook volstrekt ongeloofwaardig maakt. Zijn lafhartigheid om daar wat
aan te doen, maakt mij erg boos. Rectoren van middelbare scholen met een leaseauto met chauffeur,
dat is de verwording. Daarin moet je ingrijpen als
overheid.

6
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Verheffing van het volk
Wat ook is weggevallen – en dat is ook weer een foute
vertaling van het begrip vrijheid uit de jaren zestig – is
een enorme angst voor betutteling. Verheffing van het
volk is nu in feite taboe. Alles wat geld oplevert is
goed. Maar als je iets aan geweld wilt doen, zou ik
zeggen, begin eens met de accijns op alcohol met 500
procent te verhogen. Alcohol is veel te goedkoop in
verhouding tot wat het aanricht. We zijn een land vol
met aarzelende mensen. Er is een toenemende onzekerheid over wat mooi is en wat wel en niet deugt. Wie
ben ik om te zeggen dat Mozart een groter kunstenaar
was dan Andre Hazes of Madonna. Die aarzeling is hier
sterker dan elders, waar over het algemeen toch een
sterker cultureel bewustzijn aanwezig is. Dat hangt
samen met onze egalitaire samenleving. We zijn een
land zonder adel, maar de adel is toch de groep die de
rest van het land met vork en mes heeft leren eten. Er
ontbreekt een zeker beschavingsideaal. Het gaat
alleen maar over centen, kijk maar naar waar de laatste verkiezingen over gingen.
In wat het neo-liberale denken nu teweegbrengt, zie ik
een zekere parallel met de achttiende eeuw. Ook toen
was de adellijke elite totaal losgezongen van de bevolking. Ze trouwden, reisden en kuurden met elkaar.
Overal in Europa hadden ze hun paleizen. Ze hadden –
net als de elite nu – steeds minder een boodschap aan
het land waar ze vandaan kwamen. Koningen trokken
weg uit de stad en bouwden paleizen er net buiten,
Hampton Court, Versailles, Schönbrunn, noem maar
op. De elite van nu woont ook niet meer aan de gracht
in Amsterdam temidden van het volk, maar achter hekken in het Gooi. Dat heeft zich met de Franse revolutie
gewroken. Een opstand nu is ook niet ondenkbaar. Het
verschil met de achttiende eeuw zit hem in de getallen. De middenklasse is nu groot en zal zich aan een
opstand onttrekken, maar bij de mensen aan de onderkant van de samenleving is het gevaar van rellen reëel.
Dat verandert pas als het in onze samenleving niet
meer hoofdzakelijk draait om materialisme en persoonlijk gewin en als de elite haar voorbeeldfunctie
waarmaakt. Daar begint samenhang in de samenleving
mee.’

Peter van Noppen
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Sociale cohesie
moet je koesteren
‘Sociale cohesie zouden we eigenlijk moeten toevoegen aan de rij van universele begrippen: vrijheid,
gelijkheid en broederschap.’ Die stelling betrok dr. Hans van Ewijk, lector sociaal beleid aan de
Hogeschool Utrecht in zijn inleiding tijdens het najaarscongres van het Nederlands Genootschap van
Burgemeesters. De inleiding ging over burgemeesters, binding en burgerschap.

igenlijk zou je in gemeenten iemand willen
hebben die er speciaal is voor binding: om
burgers met elkaar te verbinden en met de
gemeente. Eigenlijk hebben we die al in de persoon van
de burgemeester’, stelt Van Ewijk, ‘maar het is de vraag
wat voor type burgemeester het beste kan binden en
verbinden. In mijn ogen een burgemeester die boven de
partijen en tussen de burgers staat. We moeten oppassen dat we niet een burgemeesterstype krijgen dat tussen de partijen en boven de burgers staat.’

‘E

Burgemeesterlijke troonrede?
‘In de klassieke wetenschap werd sociale cohesie altijd
gezien als een hechte gemeenschap, waar je bijna niet
los van kon komen. “Bonding” werd het ook wel genoemd. In vroeger tijden was dat effectief, maar in de moderne samenleving is het eerder contraproductief en
moet je oppassen voor groepen met een te sterke
groepsidentiteit. In de huidige samenleving moet je verschillende verbindingen met heel verschillende groepen
weten te leggen, ofte wel “bridging” is de levenskunst
geworden. Als burgemeester moet je die “bridgende”
functie naar verschillende groepen in de gemeente waarmaken’, aldus Van Ewijk, die daartoe ook een suggestie
heeft. ‘Zou een troonrede niet iets voor u zijn? Als we kijken naar de analyse van 25 troonredes van Koningin Beatrix dan valt er een rode draad in te ontdekken, namelijk
hoe blijven we één samenleving. Daar spreekt de Majesteit altijd over; net als over de onherbergzame wereld.’

Universele waarden
Van Ewijk vindt sociale cohesie een belangrijk begrip en
zou het naast vrijheid, gelijkheid en broederschap in de
rij van universele waarden willen plaatsen. ‘Die waarden
moet je koesteren en je moet er aan werken. Nu heb ik
het idee dat gelijkheid en vrijheid wel een beetje af zijn,

misschien zelfs wel overdone. Sommigen menen bijvoorbeeld dat de verzorgingsstaat en de individualisering
zelfs te ver zijn doorgeschoten. De focus verschuift nu
naar samenhang en broederschap; van een sociaal-enonomisch naar een sociaal-cultureel perspectief.’

‘Zou een troonrede niet iets
voor u zijn?’
In de discussies over sociale cohesie onderscheidt Hans
van Ewijk vier betekenissen. ‘Soms hebben we het over
het fatsoenlijk met elkaar omgaan in het dagelijks verkeer. Anderen hebben meer een moreel appèl voor
ogen: leiders appeleren er voortdurend aan om ons
voor elkaar in te zetten. De derde definitie is er een van
een samenleving waarin mensen op elkaar en op de
samenleving betrokken zijn. Daarin spelen opvoedingsen samenlevingsvragen een rol. En in de vierde betekenis van sociale cohesie gaat het om bevorderen van participatie: in arbeid, democratie, het maatschappelijke
middenveld en het zorgen voor elkaar.

Burgerschap als basis
Volgens Van Ewijk zou burgerschap de basis moeten vormen voor de moderne maatschappij. ‘We moeten over
naar een activeringsstaat of een burgerschapsstaat,
waarbij het gaat om drie elementen van burgerschap, die
je moet honoreren. De eerste is de zelfredzaamheid en
zelfverantwoordelijkheid van burgers voor eigen leefomstandigheden en gedrag. De tweede betreft de sociale
rechten: iedere burger moet toegang hebben tot arbeid,
onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, sociale zekerheid en sociale dienstverlening. En als derde is er de
medeverantwoordelijkheid die iedereen moet dragen.’
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sociale cohesie

Gemeenschapsvorming verdient hoogste prioriteit

Sociale cohesie en
Prof. dr. René Diekstra, als hoogleraar psychologie verbonden aan de Roosevelt Acadamy in Middelburg, is
er van overtuigd dat sociale cohesie maakbaar is. Alleen heeft de overheid nooit gedefinieerd wat goede
burgers zijn en langs welke weg verbanden tussen goede burgers gecreëerd moeten worden. Zolang dat niet
gebeurt, is sociale cohesie geen waarde op zich en kan die tot positieve en negatieve ontwikkelingen leiden.

m te bewijzen dat sociale cohesie maakbaar
en op zich niet positief is, verwijst Diekstra
naar het wetenschappelijke experiment
‘Robbers Cave’ uit de jaren vijftig. ‘Kinderen werden
voor een zomerkamp in twee groepen gescheiden. In
de eerste fase was er geen contact tussen de groepen.
Dat leidde tot een sterke eigen groepsidentiteit en
allerlei negatieve vooroordelen over de andere groep.
Daarna werden er tussen de groepen competitieve
activiteiten georganiseerd. Dat zorgde ervoor dat de
wederzijdse vijandigheid tussen de groepen toenam.

O

‘Sociale cohesie heeft grote economische
voordelen.’
Tegelijkertijd was er een sterke neiging van de groepen om zich van elkaar te onderscheiden’, zegt
Diekstra. ‘Toen in de derde fase een aantal activiteiten
geïntroduceerd werd waarbij doelen alleen gezamenlijk met beide groepen behaald konden worden, zag je
een afname van de vijandigheden en vriendschappen
tussen de groepen ontstaan.’

Opbrengsten
Diekstra beschrijft het voorbeeld om aan te geven dat
cohesie op zich niet waardevol is. ‘Het is belangrijk dat
duidelijk gemaakt wordt op welke waarden cohesie
gebaseerd is. Doen we dat niet, dan kan cohesie ook
heel problematisch zijn. Voor mij zijn rechtvaardigheid,
weldadigheid, waardigheid en vrijheid de kernwaarden
in sociale cohesie en goed burgerschap. De Raad van
Europa heeft sociale cohesie gedefinieerd als “het vermogen van een samenleving om welbevinden van alle
burgers te versterken, ongelijkheid te minimaliseren
en polarisatie te vermijden. Een cohesieve samenle8
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ving is een wederzijds ondersteunende gemeenschap
van vrije individuen, die gezamenlijke doelen met
democratische middelen nastreven.” Een dergelijke
waardevolle cohesie heeft vele opbrengsten’, volgens
Diekstra, ‘mensen zijn gelukkiger, gezonder en productiever; het is veiliger en kosten van handhaving en toezicht zijn aanzienlijk geringer. Sociale cohesie heeft
dus grote economische voordelen.’

Geen doelstellingen
Het Robbers Cave-experiment toont ook aan dat sociale cohesie maakbaar is. ‘Ik merk dat overheden nog te
weinig uitspreken over wat voor burgers we willen. Het
lijkt wel of overheden die vraag mijden, terwijl het niet
zo moeilijk is een gemeenschappelijk profiel te vinden.
Zelfbeheersing, zelfredzaamheid, kritisch denken en
sociale betrokkenheid; dat is in feite het profiel van
goede burgers,’ meent René Diekstra. ‘Vervolgens is
het de vraag hoe we aan deze burgers komen. Ook die
vraag wordt onvoldoende gesteld. We hebben daar in
het land geen concrete doelstellingen voor. Terwijl het
antwoord simpel is: we zullen de mensen die al aan dit
profiel voldoen, moeten steunen en stimuleren en de
overigen moeten vormen met behulp van burgerschapsvorming, in het onderwijs en in de straten en
buurten.’
René Diekstra is niet alleen als wetenschapper geïnteresseerd in de sociaal-psychologische processen, maar
zet zijn kennis tevens in als adviseur van onder andere
de gemeentebesturen van Rotterdam en Den Haag.
‘Dan zie je dat de processen die tot burgerschapsvorming kunnen leiden onvoldoende worden ingezet. Ik
vind het ernstig te zien dat we veel opdrachten jegens
de jeugd formuleren, maar niet op het gebied van goed
burgerschap. Terwijl er zoveel te winnen zou zijn met
gestructureerde lesprogramma’s gericht op waardigheden en morele en sociaal-emotionele vaardigheden.’
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leiderschap
Mensen maken de stad
Een goed project waar de gemeentelijke overheid
actief burgerschap bevordert, vindt Diekstra het
Rotterdamse ‘Mensen Maken de Stad’.
‘Het project probeert in Rotterdamse straten de sociale samenhang te bevorderen. Niet alleen elkaar kennen en contacten aangaan, maar ook het delen en
onderhouden van waarden, normen en gedragspatronen. Als start stellen de straatbewoners een diagnose:
hoe staat onze straat ervoor en wat willen we bereiken? Daartoe is een straatladder gemaakt met tien
opklimmende niveaus van cohesie: onderaan staan
agressie, vermijding en onverschilligheid en bovenaan
leefregels afspreken en in stand houden, samen zorgen voor de straat en zelfbeheer’, legt Diekstra uit. ‘Na
de diagnose maken de bewoners gezamenlijk een
straatagenda met de wijze waarop zij hun doelen willen bereiken. Vervolgens is het zaak gangmakers te
identificeren en te ondersteunen en afspraken maken
over hoe de vinger aan de pols gehouden kan worden.’
Prof. dr. René Diekstra, hoogleraar psychologie aan de Roosevelt Academy

De resultaten van Mensen Maken de Stad zijn volgens
Diekstra ronduit positief. ‘Tweederde van de bewoners
is er door gegrepen en heeft nu meer vertrouwen in
andere bewoners in de straat en in organisaties als
opbouwwerk, jeugdwerk en gemeentelijke diensten.
Ook geeft deze groep aan een beheerster gedrag bij
bewoners te constateren: er is minder overlast en het
is veiliger.’

Stadsbrede code
‘Op straatniveau is de sociale cohesie dus maakbaar’,
concludeert Diekstra, ‘maar straten beslaan niet alle
publieke ruimten. Daarom is er een stadsbrede
gedragscode nodig als gewelf over de stad. Daarbij is
het van groot belang om niet alleen doelstellingen
voor cohesie te formuleren, maar dat via een cohesief
proces te doen. Het proces is minstens zo belangrijk
als de uitkomsten. Het vorige Rotterdamse college
heeft geprobeerd een Rotterdamcode te ontwikkelen.
Dat is een mislukking, omdat de burgers er niet bij
betrokken zijn. Je kunt een code niet van bovenaf
opleggen. Als je met mensen praat, komen die bijvoorbeeld op de code dat je op straat mensen in het
Nederlands moet aanspreken of dat je in het

Nederlands aangesproken moet worden. Dat is heel
wat anders dan de Rotterdamcode die voorschrijft dat
je op straat Nederlands spreekt.’
René Diekstra vindt dat gemeenschapsvorming en
goed burgerschap de hoogste prioriteit verdienen.
Burgemeesters kunnen daarin een belangrijke rol vervullen. ‘Participatie en vorming passen het beste in
hun portefeuille. Goed burgerschap is niet alleen een
kwestie van intentie, maar ook van competenties. Je
zult burgers moeten leren om elkaar respectvol aan te
spreken en respectvol aangesproken worden te accepteren. En er zijn altijd mensen, jong en oud, die om
welke reden dan ook, zich niet respectvol laten aanspreken en de publieke ruimte als hun privédomein
behandelen. Daar moet de overheid tegen optreden.
Het tijdig onderkennen en effectief interveniëren in
anti-sociaal gedrag moet daarmee een hoofdtaak van
de overheid en de wijkpolitie worden. Zet goede burgers en de vorming en ondersteuning ervan boven aan
de lokale agenda, ontwikkel een gedragscode in elke
gemeente en geef de politie, in het bijzonder de wijkagent een duidelijke positie en rol in het onderkennen
van goed burgerschap.’
burgemeestersblad 42 2006
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Eerste pilot in loopbaanoriëntatie succesvol

LoopbaanPlus met partners
Als een burgemeester voor een beslissing in de loopbaan staat, is dat geen zaak voor de burgemeester
alleen. Nadrukkelijk speelt het ‘thuisfront’ daarin een rol. Zeker als er een partner is en opgroeiende kinderen, dan is het lastig om een goed evenwicht te vinden in de afwegingen in de werk- en privésituatie. Om
burgemeesters behulpzaam te zijn bij die afwegingen startte het Nederlands Genootschap van
Burgemeesters dit jaar met het programma LoopbaanPlus met partners, als onderdeel van het programma
rond loopbaanoriëntatie.
et is zaterdag 25 november en vijf echtparen
nemen na de lunch afscheid van elkaar aan het
einde van het tweede blok van het LoopbaanPlus programma. Het zijn vier burgemeesters met hun
partners. ‘We bellen elkaar.’ ‘Zie ik je in Lochem?’ en
‘Sterkte en wijsheid’ zijn de woorden die er bij gekozen worden. Het vijfde paar betreft Piet Jeuken en
Willie Roncken. Zij hebben samen het bureau O-LENG
en zijn de begeleiders van LoopbaanPlus. Zonder uitzondering zijn de vier burgemeesters en hun partners

H

LoopbaanPlus
Samen met hun partners nemen maximaal zes burgemeesters deel
aan twee à drie groepsbijeenkomsten. Vooraf vindt per paar een kennismakingsgesprek plaats met de cursusleiders om te onderzoeken
of de cursus beantwoordt aan de specifieke behoeften. De partner
neemt zelfstandig en volwaardig deel aan het programma. Het biedt
beiden de gelegenheid een eigen Persoonlijk Ontwikkelingsplan voor
werk en privé te maken. Omdat ieder burgemeesterspaar elkaars
leven deelt, kunnen zij in een vroeg stadium overleggen en anticiperen op de gevolgen voor ieders professionele en/of persoonlijke toekomstplannen. Tijdens het LoopbaanPlus programma wordt dit overleg bevorderd door middel van communicatie- en onderhandelingsoefeningen.
Het inschakelen van de levenspartner is een methodische keuze ter
vergroting van de effectiviteit en uitvoerbaarheid van uw persoonlijke
keuzes. LoopbaanPlus met partner is dus een programma voor individuele professionals en niet gericht op de relatie van de professionals,
hoewel die wel door het programma beïnvloed kan worden.
Het gehele traject is een proces van reflectie, bezinning en praktische
stappen in een periode van vier maanden, individueel en in groepsverband, met een terugkomdag na een half jaar.
Voor burgemeesters is er ook een LoopbaanPlus zonder partner.

10
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zeer te spreken over die begeleiding en nemen dan
ook met veel woorden van dank afscheid. Dat de groep
in een vertrouwelijke en vertrouwde sfeer heeft kunnen werken is onder andere te zien als zelfs de foto’s
van de kinderen aan elkaar getoond worden.

Reflecteren met anderen
Piet Jeuken kent het. Eerder zette hij vergelijkbare
LoopbaanPlus-trajecten op voor huisartsen en voor
directeuren-eigenaren van familiebedrijven. ‘Dat zijn ook
mensen wier hele bestaan samenvalt met hun functie.
De hele dag zijn ze tussen de mensen, maar ze bevinden
zich toch op een solitaire functie. Deze professionals
komen er zelden aan toe om over hun eigen ontwikkeling na te denken en er over te reflecteren met anderen.
In gesprekken met het Nederlands Genootschap van
Burgemeesters merkte ik dat burgemeesters zich in vergelijkbare omstandigheden bevinden’, aldus Piet Jeuken
die voor het Genootschap ook een intervisiegroep van
burgemeesters begeleidt. Bovendien kent hij als oudraadslid, wethouder en gemeenteambtenaar het binnenlands bestuur van binnenuit.

Inzicht in eigen kracht
Annemarie Worm, burgemeester van Muiden, was een
van de deelnemers. ‘Het traject heeft me gedwongen na
te denken over de toekomst en dat heel duidelijk vanuit
professie en privé. In ons vak zijn werk en privé erg nauw
met elkaar verweven en het burgemeestersbestaan
vraagt ook veel van partner en gezin. Daarom vind ik het
belangrijk hen ook te betrekken bij vragen over de toekomst. In het LoopbaanPlus-programma spelen de partners heel duidelijk als individu een rol. De vraag waar
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ieder paar voor staat is hoe je de trajecten van beide
partners kunt laten samenvoegen. Het ging er in de bijeenkomsten ook om dat de partners hun eigen traject
uitdiepen. Mijn partner heeft dat heel bijzonder gevonden. Wij hebben daardoor nu meer inzicht in ieders
kracht en mogelijkheden. Ik vond het een fantastische
kans om samen met partners op professionele manier
na te denken over onze toekomst. Ik zou deelname zeker
bij collega’s onder de aandacht willen brengen.’

Aanrader
Karel Loohuis, burgemeester van Haaksbergen, zegt
dat het hem een beter en gestructureerder inzicht in
de professionele mogelijkheden en onmogelijkheden
heeft opgeleverd. ‘Je krijgt je karakter en competenties
beter in beeld. Een deel van de conclusies weet je wel
en voel je wel aan, maar nu krijg je via een kritische
spiegel er meer scherpte in. Zo ben ik er via de
gebruikte vraagtechnieken achter gekomen dat ik niet
het type ben om als zelfstandige zonder personeel een
eigen bedrijf te hebben; ik pas meer in teams met
mensen om mij heen. Ik heb bewust gekozen voor
LoopbaanPlus met mijn partner. In ons vak is de partner hoe dan ook betrokken bij ons werk. Mijn vrouw
kiest bewust daarnaast voor een eigen loopbaan. We
vonden het prettig om dit samen te doen, waarbij het
zeker goed is dat we in het project benaderd werden
als twee individuen.’

Ook Loohuis zou deelname bij collega’s aanraden. ‘Ik
begrijp dat er bij collega’s in eerste instantie een
drempel zal zijn om mee te doen. Ik heb dat zelf ook
gehad, maar we zijn blij dat we die overwonnen heb-

De deelnemers
Annemarie Worm (56) is pas sinds 2005 burgemeester van Muiden.
Omdat haar gemeente binnen enkele jaren mogelijk betrokken zal
worden bij een herindeling, wil zij zich nu al oriënteren op toekomstige stappen in haar loopbaan. Klaas Barendregt (58) is dertien jaar
burgemeester van Liemeer, dat per 1-1-2007 opgaat in de nieuwe
gemeente Nieuwkoop. Hij heeft besloten op zoek te gaan naar een
functie buiten het burgemeestersambt. Per 1 mei 2007 zal Will
Geraedts (58) in Gulpen-Wittem gebruik maken van de FPU-regeling
en niet in zijn voor herbenoeming. Vanaf die datum wil hij zijn bijna
35-jarige bestuurlijke, politieke en ambtelijke ervaring als ‘vrij man’
gaan inzetten. Karel Loohuis (48) werd in 2002 burgemeester van
Haaksbergen. Hij heeft het nog goed naar zijn zin, maar voordat dit
anders wordt, wil hij weten wat zijn mogelijkheden zijn voor een
andere functie binnen of buiten het ambt.

ben. In het project kun je je goed oriënteren op je ontwikkeling, waarbij het ook goed is dat anderen daar
naar kijken. In je dagelijkse omgeving ervaar ik dat je
onvoldoende feedback krijgt. Je denkt wel na, maar nu
heb je een duidelijker focus. Ik heb er dan ook absoluut geen spijt van.’
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DGKB
neemt aanbevelingen
‘De vallende
burgemeester’
HoeNGB
wordt
het ‘mooiste
ambt
vanter harte
het land’ nog mooier?
gekozen functionaris ligt in de mogelijkheid hem ter
verantwoording te roepen, zo luidde het argument.
De andere stroming relativeerde de nadruk op personen. Zeker, mensen hebben behoefte aan leiderschap,
was de redenering, maar leiderschap is niet hetzelfde
als ‘meer gekozen leiders’. Zij willen vooral betrouwbaarheid en die hangt voor velen niet af van een verkiezingsresultaat. Je kunt het afrekenen ook te ver
doorvoeren, met alle risico’s van een technocratische
bestuurscultuur van dien.

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.

Het zal u niet ontgaan zijn dat een van u onlangs tweede werd bij de verkiezing van de ‘World Mayor 2006’.
Zijn bindend leiderschap in tijden van polarisatie werd
genoemd als zijn grote kracht. Daarmee werd onderstreept dat de invloed van een Nederlandse burgemeester ver kan reiken. Wat kunnen wij doen om daar
optimaal gebruik van te maken?
Laatst leidde ik een discussie met een aantal medewerkers over de toekomst van het openbaar bestuur.
Het gesprek kwam op de sterke neiging in onze
samenleving om prestaties te meten en ieders verantwoordelijkheid voor behaalde resultaten vast te
leggen in cijfers. De vraag was of die tendens zou
leiden tot de roep om meer gekozen vertegenwoordigers, vanuit de gedachte dat de samenleving
gemakkelijker personen op het matje wil kunnen
roepen.
In de discussie tekenden zich twee stromingen af.
Vertegenwoordigers van de eerste stroming meenden
dat de samenleving inderdaad meer behoefte krijgt
aan een gekozen premier, een gekozen burgemeester
en misschien wel een gekozen commissaris der
Koningin. In een tijd waarin zo veel nadruk ligt op personen en op het afleggen van rekenschap, zo meenden
zij, is die ontwikkeling onvermijdelijk. De kracht van de

12
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Deze discussie wordt natuurlijk niet alleen op BZK
gevoerd. In het begin van de afgelopen kabinetsperiode deed heel Nederland er zelfs aan mee. Want als we
de balans opmaken van de afgelopen regeerperiode,
dan kunnen we er niet omheen, al zouden we willen:
de afgelopen kabinetsperiode begon met de plannen
om een gekozen burgemeester in te voeren. Maar in
het voorjaar van 2005 haalde de benodigde wijziging
van de Grondwet geen meerderheid in de Eerste
Kamer. Mocht het er nog van komen, dan gaat het in
elk geval lang duren.
Inmiddels is de focus geleidelijk verschoven. De centrale vraag is op dit moment niet hoe burgemeesters
aangesteld moeten worden. De vraag is: hoe kunnen
we er samen voor zorgen dat burgemeesters hun werk
het best kunnen doen? Dat zij inderdaad in staat zijn
om betrouwbare lokale leiders te zijn? Dat zij beschikken over de capaciteiten en middelen om bestuurlijke
problemen het hoofd te bieden?
Dat betekent dat er meer aandacht is gekomen voor
professionalisering tijdens de uitoefening van de
functie, maar óók voor de eigen loopbaan. Want als
burgemeester moet je niet beginnen met nadenken
over de toekomst als je al bent uitgekeken op je
ambt. Dat is te laat. We zagen in hoe belangrijk het
was om mentaal in beweging te blijven, ook tijdens
de uitoefening van wat u zelf “het mooiste ambt van
het land” noemt. Mentale mobiliteit is de kern van
het personeelsbeleid voor burgemeesters. Daarom
ben ik nog steeds blij met de activiteiten van het
NGB op het gebied van de professionalisering.
Daarmee dwingt het NGB zijn leden om voortdurend
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van buiten naar binnen en van binnen weer naar buiten te kijken.
Onze samenwerking met het bestuur van het NGB
verloopt goed. Dat constateerden wij nog eens tijdens ons laatste overleg. Daarin werd niet alleen de
continuering van het Professionaliseringsfonds tot
en met 2010 opnieuw bevestigd, maar is ook afgesproken het opleidingsaanbod voor burgemeesters
te intensiveren. Ook op het gebied van openbare
orde en veiligheid.
Bovendien zal er een extra financiële bijdrage beschikbaar worden gesteld voor het ontwikkelen van nieuwe
opleidingsmodules op basis van het rapport De vallende burgemeester. Daarnaast zijn er weer middelen
voor de loopbaanoriëntatietrajecten toegezegd, zodat
u begin 2007 weer kunt intekenen op het nieuwe aanbod.

2006 wil ik beschouwen als het jaar waarin burgemeesters, NGB en BZK en anderen zich samen hebben
gebogen over de vraag hoe we de professionaliteit van
de burgemeester verder kunnen vergroten.
Zojuist is het Actieprogramma Lokaal Bestuur van de
VNG en BZK gelanceerd, waarin ook raadsleden, wethouders en burgemeesters participeren. Met als doel:
gemeenten ondersteunen bij de versterking van de
kwaliteit van het lokaal bestuur. Dat wordt wat mij
betreft de komende tijd de gezamenlijke agenda van
bestuurders en ambtenaren in de gemeente.
Ik wens u en de uwen prettige feestdagen en een
gelukkig Nieuwjaar!

Leon van Halder

advertentie

Meesterlijk besturen
De burgemeester als leider
Dit boek gaat over actuele vraagstukken met betrekking tot
de positie van de burgemeester vanuit het perspectief van
publiek leiderschap. Het bevat uitstekend materiaal voor
burgemeesters, ambtenaren, studenten en onderzoekers.
Spraakmakende auteurs bundelen hun unieke kennis en
inzicht van leiderschap in het lokaal bestuur.

Het openbaar bestuur heeft leiders nodig die met de
uitdagingen van vandaag en morgen kunnen omgaan.
Welke uitdagingen zijn er voor burgemeesters? Hoe was
dat vroeger? En hoe ziet dat er in de nabije toekomst uit?
Dit overzichtswerk verschaft een bijzonder interessant
inkijkje in het functioneren en de positie van de
burgemeester. Het is bruikbaar in theorie en praktijk.

Bestelcode: 978 90 12 11467 7
Prijs: € 15,20 (inclusief btw, exclusief
verzend- en administratiekosten)

Bestel via
www.sdu.nl/overheidsmanagement
of bel (070) 378 98 80.
Ook via de boekhandel verkrijgbaar.
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Nieuwe methode nu ook in een light-versie!

Kernbeleid
De VNG presenteerde onlangs twee praktische instrumenten voor de vormgeving van het lokaal integraal
veiligheidsbeleid, compleet met voorbeelden, cd-rom en ook in een light-versie. Het betreft de geheel
vernieuwde Methode Kernbeleid Veiligheid én het diagnose-instrument Integrale Veiligheid. Gemeenten
kunnen nu aan de slag met de methode zonder dat zij het hele stappenplan moet doorlopen. De Kernbeleidmethode biedt ondersteuning bij het vormgeven van het veiligheidsbeleid; het diagnose-instrument
laat zien wat de huidige stand van zaken is en maakt vergelijken met andere gemeenten mogelijk.

eer dan tweederde van de gemeenten in
Nederland gebruikt de Methode Kernbeleid
Veiligheid bij de totstandkoming van het
integraal veiligheidsbeleid. Het Kernbeleid Veiligheid
biedt houvast bij het ontwikkelen van integraal veiligheidsbeleid, dat vraagt om allerlei beslissingen en een
reeks van stappen. De methode loodst gemeenten met
een duidelijk stappenplan naar integraal veiligheidsbeleid. Deze succesvolle methode, bekend geworden als
‘het rode boekje’, is nu vernieuwd. De methode is vereenvoudigd en praktischer, bevat meer toelichtingen
en nieuwe inzichten en ontwikkelingen zijn verwerkt.
Inhoudelijk is het schema van veiligheidsitems aangescherpt en geactualiseerd. Er wordt meer aandacht
besteed aan de uitvoeringsfase en er zijn actuele voorbeelden uit gemeenten in opgenomen. Verder is er
meer aandacht voor de begrotingscyclus van de
gemeente en de beleidscyclus van de politie. Er is een
light-versie van het stappenplan opgenomen voor
gemeenten die wel aan de slag willen met veiligheidsbeleid, maar niet de hele methode willen toepassen.

M

De handreiking Methode Kernbeleid Veiligheid en het diagnoseinstrument zijn resultaten van het Project Veilige Gemeenten. Dit project onderneemt een reeks van activiteiten om gemeenten verder te
helpen met hun veiligheidsbeleid. De producten zijn tot stand gekomen in samenwerking met verschillende gemeenten. Het nieuwe
Kernbeleid en het diagnose-instrument worden onder andere via de
veiligheidsambassadeurs onder de aandacht gebracht van gemeenteraadsleden, collegeleden en ambtenaren. Meer informatie kunt u vinden op www.projectveiligegemeenten.nl.
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Een van de te volgen stappen is de beantwoording van
een aantal vastgestelde beleidsvragen over visie, veiligheidsanalyse, prioriteiten van beleid, de aanpak en
de organisatorische borging van het beleid. Dit resulteert in een kadernota integraal veiligheidsbeleid, die
de gemeenteraad vaststelt. De kadernota bestrijkt een
vierjarige (raads)periode. De operationalisering is een
zaak voor de colleges via jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. De uitvoering wordt aan het eind van elk
jaar geëvalueerd. Op basis van de evaluatie, waarbij
het diagnose-instrument kan worden ingezet, stelt de
gemeente een nieuw uitvoeringsprogramma op en
wordt eventueel de kadernota bijgesteld.
De methode onderscheidt vijf veiligheidsvelden: veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid,
jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en
veiligheid. Binnen deze velden worden veiligheidsthema’s onderscheiden. In de kadernota en het uitvoeringsprogramma beschrijft de gemeente de ambities
en de aanpak op de vijf veiligheidsvelden.
In het verlengde van de Methode Kernbeleid zijn vijf
flankerende instrumenten ontwikkeld: een stramien
voor de veiligheidsanalyse, een format voor de veiligheidsnota, een modelconvenant voor samenwerking in
het kader van integraal veiligheidsbeleid, een richtingwijzer voor de samenstelling van de werkgroep en een
flyer voor het betrekken van externe partijen. Deze instrumenten staan op de cd-rom die bij de handreiking
hoort. In de methode wordt aangegeven op welke
momenten de instrumenten het beste kunnen worden
ingezet.
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veiligheid
Diagnose-instrument
Het diagnose-instrument integrale veiligheid heeft tot
doel vast te stellen hoe het veiligheidsbeleid van
gemeenten ervoor staat op het punt van volledigheid,
integraliteit en verankering van het veiligheidsbeleid, en
op welke punten verbeteringen mogelijk zijn.
Gemeenten kunnen instrument inzetten bij de ontwikkeling van nieuw beleid, maar ook bij een tussentijdse evaluatie. Het instrument sluit naadloos aan op de Methode
Kernbeleid Veiligheid. In het twaalf-stappenplan van de
Methode Kernbeleid staat aangegeven op welke momenten het diagnose-instrument bruikbaar is. Dit webinstrument is te vinden op de website van het Project Veilige
Gemeenten, www.projectveiligegemeenten.nl.
Het instrument is te gebruiken met een persoonlijke
inlogcode en wachtwoord die de VNG aan elke gemeente heeft verstrekt. Begin september 2006 heeft de VNG
daarover een brief aan de coördinatoren veiligheidsbeleid gestuurd. De gemeente heeft bij het gebruik een
keuze om alleen een zelfdiagnose uit te voeren (waarbij
er geen informatie extern vrij komt), of om een vergelijking met andere gemeenten mogelijk te maken. De
ambtenaar Integrale Veiligheid vult het diagnose-instru-

ment met gegevens van zijn collega’s in. Daarbij kan
gebruik worden gemaakt van gegevens die andere strategische partners zoals de politie hebben aangeleverd.
Naast transparantie binnen de eigen gemeente kan
ook onderling vergeleken worden tussen gemeenten.
Een aantal onderdelen van het instrument wordt
omgevormd tot indicatoren die gebruikt kunnen worden op de website www.watdoetjegemeente.nl.
advertentie

Vernieuwend leiderschap
Persoonlijke reﬂecties uit de praktijk
Johan Remkes, Ben Verwaayen, Jacques Wallage, Tjibbe Joustra,
Wim Deetman en vele andere bekende leiders en wetenschappers uit
binnen- en buitenland hebben een bijdrage geleverd aan dit boek over
vernieuwend leiderschap. Vaak zijn de bijdragen heel persoonlijk van

Bestelcode: 978 90 12 11709 8
Prijs: € 13,25
(inclusief btw, exclusief verzenden administratiekosten)

publieke domein. Behalve persoonlijke verhalen biedt dit boek u ook

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

waardevolle theoretische inzichten over leiderschap en vernieuwing.

Ook via de boekhandel verkrijgbaar.

aard met de ervaringen die de auteurs zelf hebben als leider in het

Het boek Vernieuwend leiderschap is daarmee een bijzonder boek
door en voor topmanagers en bestuurders in het publieke domein.
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Intervisie biedt burgemeesters goede mogelijkheden

Burgemeesters (m/v):
Een Zweedse minister kreeg een ontbijt geserveerd. Althans, dat was de bedoeling. De medewerker van de
ambassade waar zij logeerde, kwam echter ontdaan terug met de croissantjes: ‘De minister is weg, er ligt een
dame in zijn bed.’ Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant mevrouw Maij-Weggen vertelde deze anekdote om het begrip ‘rolcongruentie’ te illustreren: de mate waarin de sociale rol of functie die
iemand bekleedt overeenkomt met zijn of haar sekserol. De Zweedse minister had duidelijk te maken met
‘rolincongruentie’. Functie/sociale rol en sekse kwamen toen kennelijk niet overeen. Andere voorbeelden van
‘rolincongruente’ functies voor vrouwen zijn die van hoogleraar en ook nog steeds die van burgemeester.

p de bijeenkomst waar mevrouw Maij-Weggen
dit voorbeeld noemde, oogstte zij vooral reacties van herkenbaarheid. Op uitnodiging van
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bogen zo’n 22 vrouwelijke burgemeesters zich
over een onderzoek naar de verschillen tussen de
wijze waarop mannelijke en vrouwelijke burgemeesters hun ambt uitoefenen. Prof. dr. Liesbet van Zoonen,
auteur van het onderzoek Burgemeester M/V, lichtte
haar bevindingen toe. Vervolgens reageerden de vrouwelijke burgemeesters op haar constateringen en aanbevelingen. ‘Wat u intuïtie noemt, is veel rationeler
dan u doet voorkomen’, hield Liesbet van Zoonen haar
toehoorders voor. ‘U hebt in feite al een incongruente
keuze gemaakt.’

O

De bijeenkomst vond plaats op 10 november 2006 in het
Provinciehuis in Den Bosch, onder voorzitterschap van
commissaris van de Koningin Maij-Weggen. De minister
van BZK, opdrachtgever van het onderzoek, wil de resultaten van de bijeenkomst gebruiken om na te gaan of er
specifieke aandacht moet uitgaan naar de positie van
vrouwen die de burgemeestersfunctie vervullen of

In het aprilnummer (39) van dit jaar is het literatuuronderzoek van
Liesbet Van Zoonen getiteld: Burgemeesters (m/v): hun ambities, stijlen en evaluaties behandeld. Toen is aangekondigd dat het rapport in
brede kring zal worden besproken, met als doel na te gaan of de min
of meer hypothetische bevindingen in het onderzoek in de praktijk
daadwerkelijk herkend worden en of er reden is meer specifiek aandacht te besteden aan de positie van vrouwen die de burgemeestersfunctie vervullen of ambiëren.
Het onderzoek is via de site van het ministerie van BZK en die van het
NGB verkrijgbaar.
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ambiëren en hoe dat dan het beste zou kunnen gebeuren. De bijeenkomst diende om voor dit beeld materiaal
op te leveren. In de komende tijd gaat het ministerie met
andere relevante actoren, zoals het NGB, na waartoe de
bevindingen van het onderzoek en uit de praktijk dienen
te leiden. Daarover in een volgend artikel meer.
In dit artikel volgt een weergave van de discussie. Het
is geen letterlijke weergave, maar bevat vooral observaties en conclusies van de aanwezigen naar aanleiding van de drie hoofdthema’s in het onderzoek:
• Ambities van vrouwen voor leiderschap en politiek
• Stijlen van leiderschap
• Evaluatie van de burgemeester

Ambities van vrouwen
De aanwezige vrouwelijke burgemeesters herkennen
rolincongruente en rolcongruente factoren in de uitoefening van het burgemeesterschap, maar weten daar
mee om te gaan en geven op eigen wijze vorm aan hun
ambities. In de toekomst zullen de normen wellicht
gaan veranderen.
• ‘De mannennorm is nog steeds de norm. Als je je
dat realiseert, maak je het jezelf gemakkelijker. Ik
ben ambitieus, maar handel vanuit een andere
ambitie dan die van mijn mannelijke collega’s. Ik wil
liever een redder zijn dan een leider.’
• ‘Dit is een onderzoek op basis van zelfrapportage,
onder één generatie, namelijk de onze. Wij hebben
allemaal al een vertaling gegeven aan onze rolincongruentie. Ik ben reuze benieuwd hoe de generatie na
ons daarmee omgaat.’
• ‘Ik zie in veel functies benoemingen van mannelijke
veertigers met een “female touch”. Ze schuiven
onze kant op.’
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hun ambities, stijlen en
evaluaties: vervolg
Als het gaat om de rol van ambities bij het solliciteren
heeft Liesbet van Zoonen vastgesteld dat vrouwen hun
ambities vooral op informele wijze uiten, waarbij
intrinsieke motivatie meer nadruk krijgt dan de wens
om ‘hogerop’ te komen. ‘Wie meer vrouwelijke burgemeesters benoemd wil hebben, moet hier goed van
doordrongen zijn. Dat geldt ook voor vertrouwenscommissies’, zo stelt zij.
Commissaris van de Koningin mevrouw Maij-Weggen
ziet hier een taak weggelegd voor de commissarissen
van de Koningin: ‘Vrouwen solliciteren veel minder
gemakkelijk naar het burgemeesterschap dan mannen.
Vrouwen hebben een extra zetje nodig ook bij het
hogerop solliciteren. CdK’s zouden zich actief moeten
inzetten om het veld van sollicitanten te vergroten, bijvoorbeeld door gerichte bijeenkomsten te organiseren
met vrouwelijke wethouders, statenleden en gemeentesecretarissen. Dat gebeurt al in Noord-Brabant.’
De deelnemers aan de discussie vinden dat vrouwen
zelf actiever kunnen zijn:
• ‘Vrouwen realiseren zich onvoldoende dat ze een
voordracht moeten “voorkoken”, dat ze hulpkrachten moeten mobiliseren.’
• ‘Wat mij vooral trof was de aanbeveling om vrouwen
te leren zich bewust te zijn van het type leiderschap
dat zij willen uitoefenen. Ik vertaal dat in “wees je
op dit vlak bewust van waar je solliciteert”. Kijk niet
alleen naar de leuke kerken en pleinen, maar verdiep je in de bestuurscultuur.’

Kernbegrippen zijn de begrippen rolcongruentie en rolincongruentie.
Rolcongruentie is het geval wanneer vrouwelijke leidinggevenden in
een positie zitten waarin een stijl van leiding geven is vereist die aansluit bij algemeen gedeelde (of stereotype) opvattingen over hoe
vrouwen in het algemeen handelen en reageren. Rolincongruentie
treedt op wanneer vrouwen op een positie zitten waarin een stijl van
leiding geven vereist is die aansluit bij algemeen gedeelde opvattingen over de wijze van handelen en reageren van mannen. Deze
begrippen geven aan hoe stereotype verwachtingen over mannen en
vrouwen hun sociale rollen kunnen bevestigen of tegenspreken.

representatieve taken. Tegenwoordig wordt een dergelijke transformationele stijl door zowel mannen als
vrouwen als meest effectief gezien.
Bij kwesties van openbare orde en veiligheid en zeker
in geval van gemeentelijke crisis, kan een hiërarchisch
en taakgeoriënteerd optreden echter noodzakelijk zijn.
De burgemeester moet dus ook in staat zijn te
switchen tussen stijlen. In de bijeenkomst signaleert
Liesbet van Zoonen: ‘Hiërarchisch, taakgericht leiderschap – doen wat ik zeg – is bij uitstek rolcongruent
voor mannen. Vrouwen denken daarom snel dat ze niet
geschikt zijn voor het (politiek) leiderschap.’ Een relativering is vervolgens weer op zijn plaats: ‘Weliswaar is

Stijlen van leiderschap
Uit het onderzoek van Van Zoonen is naar voren gekomen dat de diverse taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de burgemeester, en de verschillende podia waarop hij of zij opereert, er in principe
voor zorgen dat een transformationele stijl van leidinggeven het beste bij de functie aansluit. Deze stijl is
gebaseerd op de uitstraling van de leider en het vermogen mensen te inspireren en te motiveren. Immers,
de burgemeester vervult verschillende symbolische en

Vrouwelijke burgemeesters tijdens het NGB-congres 2006
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• ‘Na een ramp of incident ruim ik vijf tot tien minuten
in zodat iedereen z’n hart kan luchten.
Hulpverleners kunnen dan even zeggen: “Dat was
echt gevaarlijk, mevrouw”.’
• ‘In OOV is communicatie veruit het belangrijkste. En
daar zijn vrouwen nu eenmaal goed in.’
• ‘Bij incidenten moet je jezelf “klein” houden. Dat
gaat mannen minder goed af dan vrouwen.’

Evaluatie van de burgemeester

Mw. Maij-Weggen, Commissaris van de Koningin in de
provincie Noord-Brabant

de verwachting dat beoordeling van vrouwelijke burgemeesters meer rolincongruentie oplevert in een hiërarchische structuur (van oudsher het terrein van mannen
en mannelijke ondergeschikten), maar zodra communiceren van belang is, dan ligt dat weer anders.’
In de discussie bevestigen de burgemeesters het beeld
dat er (nog steeds) rolincongruente terreinen voor vrouwelijke burgemeesters zijn, namelijk terreinen die een
hiërarchische taakgerichte stijl van leidinggeven vereisen. De OOV-portefeuille en de structuur van de rampenbestrijding zijn hiervan nog steeds voorbeelden.

‘Wat u intuïtie noemt, is veel rationeler
dan u doet voorkomen’.
Tegelijkertijd geven de aanwezige burgemeesters aan
dat zij op deze terreinen een eigen stijl van leiderschap
toepassen, die effectief blijkt en dat communicatie hierbij inderdaad een belangrijke rol speelt. Enkele reacties:
• ‘De vrouwelijke manier van leidinggeven kan in mijn
commandorol net zo goed tot z’n recht komen als de
mannelijke manier. Vrouwen houden zich in de OOV
uitstekend staande.’
• ‘Mannen komen meteen met oplossingen, vrouwen
verdiepen zich eerst in wat het probleem nu eigenlijk is. Daarom lossen zij meer problemen op.’
• ‘Vrouwen hebben bij rampen de neiging om zich
meer op de slachtoffers te richten dan de mannen’.
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Volgens Liesbet van Zoonen zal een vrouw, als zij een
rolcongruente functie vervult, eerder positief worden
beoordeeld. Voor haar betekent rolincongruentie eerder een negatieve beoordeling dan bij haar mannelijke
collega’s. Voor hen is dat gevaar minder groot.
Vrouwelijke burgemeesters moeten dus meer op hun
tellen passen dan mannelijke. In de beoordeling van
het functioneren van een burgemeester spelen de
(regionale/lokale) media een belangrijke rol. In het
algemeen geldt dat hoe competitiever de media zijn,
dat wil zeggen hoe meer op sensatie belust in de strijd
om de lezer/luisteraar/kijker, hoe moeilijker het voor
vrouwelijke burgemeesters is om een positieve pers te
krijgen. ‘Op alle slakken wordt dan zout gelegd.’
De discussie naar aanleiding van deze bevindingen
spitst zich toe op de wijze waarop de beoordeling van
het functioneren van de burgemeester in het kader van
een herbenoeming plaatsvindt. De ervaringen die naar
voren worden gebracht, gelden zowel voor mannelijke
als voor vrouwelijke burgemeesters en benadrukken
het belang om regelmatig gesprekken met de raadsleden aan te gaan over het eigen functioneren. ‘Wacht
niet met een evaluatie tot je herbenoeming’. Gepleit
wordt bovendien voor een meerzijdige en professionele aanpak bij de beoordeling. ‘Hoe minder geformaliseerd een beoordelingsprocedure is, hoe gemakkelijker genderstereotypen erin sluipen’. Ook de profielschets moet af en toe bijgesteld worden.
Voor een juiste beoordeling, ook door de pers, is het
van belang dat de burgemeester zichtbaar is in de
gemeente. Daar zijn genoeg mogelijkheden voor, zoals
een weblog. Weliswaar is een van de aanbevelingen uit
het onderzoeksrapport: het bevorderen van systematische training op het gebied van media, communicatie
en persoonlijke uitstraling om professioneel beter over
het voetlicht te komen, maar enkele aanwezigen benadrukten dat dit niet ten koste mag gaan van de authenticiteit: ‘Blijf jezelf, ook al is je stijl niet in de mode’.
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Lezersonderzoek
Burgemeestersblad
Een zeer ruime voldoende geven de burgemeesters voor het Burgemeestersblad. Dat blijkt uit het lezersonderzoek dat de redactiecommissie hield na het verschijnen van het oktobernummer van het Burgemeestersblad. De commissie heeft de formule van het blad de afgelopen jaren sterk veranderd en vond het hoog
tijd om eens te peilen of het aansluit bij de wensen van de lezers.
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Op de vraag welk artikel
men het beste vond in het
Non-issue
oktobernummer werden alle
artikelen wel meer dan eens
genoemd. Het meest noemden de burgemeesters het
interview met Jan Waaijer
Een blik op de concept-programma’s
over familiedrama’s,
gevolgd door het afscheidsinterview met Jaap Pop en
het interview met Ruben
Gowricharn over sociale
cohesie. Ook is per artikel
gevraagd naar de waardering. De meeste artikelen
worden door ruime meerderheden van de lezers als
(zeer) goed gekwalificeerd. Dat gold iets minder voor
de ‘luchtiger’ artikelen over de reis van het voetbalelftal en de uitreiking van de burgemeestersprijs van de
Stichting Doen.
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.

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 •

Algemene waardering
Met de algemene waardering van de burgemeesters
voor het Burgemeestersblad zit het wel goed, getuige
de 7,3 die de lezers als rapportcijfer voor het blad
gaven. De helft van de burgemeesters besteedt tussen
de 15 en 60 minuten aan het lezen van het blad en
bijna de andere helft tussen de 5 en 15 minuten.
Tegelijk blijkt uit het onderzoek dat het lange termijngeheugen van de burgemeesters voor artikelen
beperkt is. Op de vraag welk artikel uit het afgelopen

jaar het meest is bijgebleven, weten de meesten geen
antwoord te geven. Waar wel een antwoord wordt
gegeven betreft dat meestal artikelen uit het op één
na laatst verschenen nummer of artikelen die in het
geheel niet in het Burgemeestersblad hebben gestaan.
De burgemeesters beoordelen verschillende aspecten
van het blad als goed: ruwweg 50% van hen vindt de
inhoud van de artikelen, de servicerubriek, de
columns, het redactioneel commentaar en de servicerubriek goed. En tweederde vindt de vormgeving en de
frequentie goed tot uitstekend. Meer dan 80% vindt
de lengte van de artikelen goed en zelfs 90% vindt de
huidige dikte (24 pagina’s) goed.

Onderbelicht
Over het algemeen is een meerderheid van de lezers
tevreden over de aandacht die de onderwerpen in het
Burgemeestersblad krijgen. Relatief het meest onderbelicht vinden de burgemeesters opvattingen van
externen over het burgemeestersambt en opvattingen
van burgemeesters over actuele ontwikkelingen. Bij
een aantal onderwerpen zijn er zowel groepen die het
onderwerp onderbelicht vinden als groepen die het
overbelicht vinden in het blad. Dit geldt voor het wel
en wee van oud-collega’s en ontwikkelingen op terrein
van openbare orde en veiligheid.
Naast de inhoudelijke onderwerpen is de lezers een aantal vragen van logistieke en organisatorische aard gesteld. Gelukkig kwam daaruit naar voren dat alle burgemeesters nr. 41 hebben ontvangen. Na het lezen geeft
een derde van de burgemeesters het blad ter lezing aan
iemand anders door. De helft van de burgemeesters krijgt
het blad in het vervolg liever op thuis op de deurmat,
terwijl 40% voor de postbus van het gemeentehuis opteert. 10% maakt het niet uit waar het blad bezorgd wordt.
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Een goede raad voor het burg
Te positief, dat is een veel gehoord oordeel bij de behandeling van het burgerjaarverslag in de gemeenteraad. Volgens menig raadslid laat de burgemeester zich in de verslagen te positief uit over de werkelijkheid. SGBO onderzoekt sinds 2003 jaarlijks de burgerjaarverslagen. Wat is het doel, wat is de doelgroep?
En wat is de rol van de raad bij het burgerjaarverslag? Deze vragen stellen Vincent van Stipdonk en Joost
van Doesburg in het onderzoek dat SGBO jaarlijks naar de burgerjaarverslagen houdt.
Veel gemeenten zoeken nog altijd naar een goede rol
voor het burgerjaarverslag. Vorig jaar nog jaar concludeerden wij dat er een stijgende lijn was ingezet. De
burgerjaarverslagen waren toen toekomstgerichter en
bevatten vaker verbeterpunten. Deze stijgende lijn
heeft zich echter niet doorgezet: het algehele niveau
van de burgerjaarverslagen is dit jaar niet verder verbeterd, op een aantal punten zelfs verslechterd. Er
blijft dus genoeg ruimte voor verbetering, voor het formuleren van een duidelijke visie, zodat het burgerjaarverslag een bruikbaar instrument wordt.

Kwaliteit of communicatie
We onderscheiden twee benaderingen van het burgerjaarverslag: als communicatie-instrument en als kwaliteitsinstrument. Als communicatie-instrument dient
een burgerjaarverslag voornamelijk om burgers te
informeren over onderwerpen die zij interessant vinden. Als kwaliteitsinstrument dient het burgerjaarverslag daarentegen om de kwaliteit van het gemeentelijk
beleid te verbeteren, en is de doelgroep de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. De keuze tussen
kwaliteit of communicatie hangt af van het doel en de

Tabel 1

De doelgroep

Doelgroep
Alleen burgers
Alleen raad
Raad en burgers
Raad, burgers, college, overigen
Geen doelgroep
Totaal

20

2006

2005

2004

2003

49%

41%

38%

38%

4%

4%

5%

4%

19%

28%

20%

21%

-

-

8%

2%

26%

26%

25%

32%

100%

100%

100%

100%

(n=47)

(n=46)

(n=40)

(n=47)
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doelgroep dat men met het burgerjaarverslag voor
ogen heeft. Nog altijd wordt er vaak geen keuze
gemaakt (tabel 1).
Zoals uit tabel 1 blijkt, wordt al jaren in meer dan een
kwart van de burgerjaarverslagen geen doelgroep vermeld. Verder blijkt wel dat burgers verhoudingsgewijs
steeds vaker als doelgroep worden genoemd, terwijl
raad én burgers steeds minder vaak wordt genoemd.
Het burgerjaarverslag wordt dus vaker als communicatie-instrument ingezet.
In tabel 1 zagen we al dat in 23% van de burgerjaarverslagen de raad tot de expliciete doelgroep behoort. Het
ligt dan voor de hand dat het verslag in de raad of commissie wordt besproken. Uit tabel 2 blijkt dat in 69%
van de onderzochte gemeenten de gemeenteraadsleden het burgerjaarverslag ontvangen, waarbij het in de
helft van de gevallen ook daadwerkelijk inhoudelijk
behandeld wordt. In 67% van de gevallen wordt het
burgerjaarverslag niet inhoudelijk behandeld.
Zijn het nu inderdaad de aan de raad gerichte burgerjaarverslagen die in de raad worden besproken? Tabel
3 geeft antwoord.
De raad bemoeit zich in twee van de drie gevallen
daadwerkelijk met een burgerjaarverslag dat aan de
raad is gericht. Van de burgerjaarverslagen die zowel
aan raad als burgers zijn gericht wordt ruim de helft in
de raad besproken. Van de burgerjaarverslagen aan
burgers wordt toch nog 20% in de raad besproken.

Wijze van behandeling
Opvallend is dat over zes van de veertien behandelde
burgerjaarverslagen door raadsleden wordt opgemerkt
dat deze te positief van toon zijn, zo blijkt uit analyse
van de betreffende raadsnotulen. De werkelijkheid
wordt mooier gemaakt en negatieve aspecten in een
gemeente worden buiten het burgerjaarverslag gelaten. Communicatie moet niet doorslaan in propaganda.

Burgemeester42-2006.qxd

14-12-2006

12:08

Pagina 21

gerjaarverslag
Gemeenten blijken de burgerjaarverslagen op sterk
uiteenlopende manieren te bespreken. We onderscheiden daarin vijf niveaus:
1 Geen inhoudelijke behandeling
Op het eerste niveau wordt het burgerjaarverslag niet
inhoudelijk behandeld, maar slechts voor kennisgeving aangenomen. Het betreft hier 52% burgerjaarverslagen die aan de raad zijn gezonden.
2 Algemeen oordeel
Op het tweede niveau bevinden zich de burgerjaarverslagen waarover in de raadsvergadering een algemeen
oordeel wordt geveld. Zo staat in vrijwel alle (87%)
behandelde burgerjaarverslagen dat raadsleden het een
mooi verslag vinden. Vaak blijft het bij een dergelijk oordeel. 14% van de verslagen plaatsen we op dit niveau.
3 Toelichting op de prestaties
Het vragen van toelichting op de gemeentelijke prestaties behoort tot niveau drie. Op dit niveau willen
raadsleden geïnformeerd worden over gemeentelijke
prestaties, al stellen zij op basis daarvan geen eisen
voor de toekomst. Ruim 20% van de burgerjaarverslagen wordt op dit niveau behandeld.
4 Eisen aan de prestaties
Het vierde niveau gaat beduidend verder dan het
derde niveau. Bij een behandeling op het vierde
niveau stellen de raadsleden wel eisen aan gemeentelijke prestatie voor de toekomst. Bijvoorbeeld dat het
aantal bezwaarschriftprocedures dat binnen de wettelijke termijn wordt afgehandeld met 10% toeneemt. Dit
betreft een op de zeven burgerjaarverslagen.
5 Discussie over kwaliteit
Er is ook nog een vijfde niveau. In theorie kan het burgerjaarverslag worden aangegrepen om een discussie
over kwaliteit en kwaliteitsbeleid te starten in de raad,
opdat het burgerjaarverslag een logisch onderdeel
wordt van het kwaliteitsbeleid van de gemeente. Deze
vorm komt in de praktijk echter (nog) niet voor.

Een goede raad voor het
burgerjaarverslag
Hoe kan het burgerjaarverslag de kwaliteit van het
gemeentelijk beleid verbeteren? Als eerste moet worden gekozen wat men wil met het burgerjaarverslag
(communicatie of kwaliteitsbeleid). Aan de hand daarvan kan de doelgroep worden bepaald, en vervolgens

Tabel 2

Behandeling van het burgerjaarverslag

Behandeld

Ter kennisgeving

Niet behandeld

Totaal

33%

36%

31%

100%

(n=14)

(n=15)

(n=13)

(n=42)

Tabel 3

Wijze van behandeling per doelgroep

Doelgroep

Inhoudelijk

Niet inhoudelijk

behandeld

behandeld

Totaal (n)

Raad

64%

36%

100% (3)

Raad en burgers

58%

42%

100% (12)

Burgers

20%

80%

100% (20)

de opzet en inhoud van het burgerjaarverslag. Hoewel
het verslag nu nog niet altijd naar de raad gaat, bevelen wij aan dat het burgerjaarverslag altijd aan de
gemeenteraad wordt aangeboden. Wanneer het
bedoeld is als communicatie-instrument richting de
inwoners, kunnen raadsleden dan als volksvertegenwoordiger toetsen of dat doel wordt bereikt door het
burgerjaarverslag. Wanneer het burgerjaarverslag
bedoeld is als kwaliteitsinstrument, kan de raad op
verschillende manieren aan de slag. We hebben vijf
niveaus onderscheiden. Niveau drie moet in elke
gemeente bereikt kunnen worden. Wanneer het burgerjaarverslag in elke gemeenteraad wordt behandeld,
kan er een bestuurscultuur ontstaan waarin burgerparticipatie en gemeentelijke dienstverlening hoger op de
gemeentelijke agenda komen. Aandacht vanuit de
raad kan er aan bijdragen dat er sneller verbeteringen
plaats vinden. En dan kan het burgerjaarverslag bijdragen aan een sterker lokaal bestuur.
drs. V.P. van Stipdonk en J.J. van Doesburg,
adviseur respectievelijk stagiair bij SGBO, onderzoeksen adviesbureau van de VNG
Reacties: Vincent.vanStipdonk@sgbo.nl
Volledig onderzoek: www.sgbo.nl
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Bestuurlijk Netwerk
Crisisbeheersing
Naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede is begin 2005 een kleinschalige organisatie in het leven
geroepen, het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing, gericht op het ondersteunen van verantwoordelijke
bestuurders, primair burgemeesters, bij de aanpak en afhandeling van crises. Het IPIT, het Instituut voor
Maatschappelijke Veiligheidsvraagstukken van de Universiteit Twente heeft een korte evaluatiestudie
gedaan. De studie levert een bijdrage aan de besluitvorming over het voortbestaan van het Bestuurlijk
Netwerk Crisisbeheersing na de proefperiode van twee jaar. De evaluatie vond plaats door middel van een
aantal interviews en een schriftelijke enquête, waarvan er 176 enquêteformulieren zijn geretourneerd. Een
positief resultaat, zeker gelet op het feit dat de enquête is gehouden in de zomermaanden.

22

elen hebben kennis genomen van het
Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing (BNC). De
burgemeesters die BNC kennen, hebben het
netwerk leren kennen door de activiteiten. Toch kennen niet alle burgemeesters het Bestuurlijk Netwerk
Crisisbeheersing. De moeilijke bereikbaarheid van burgemeesters is een bekend probleem, ook voor het
Nederlands Genootschap van Burgemeesters.
Het boek Als dat maar goed gaat (2005) is de meest
bekende activiteit. Meer dan tachtig procent beoordeelt de kwaliteit van het boek als goed en een nog
groter deel vindt het boek relevant voor het functioneren. De regiobijeenkomsten, die in samenwerking met
het Genootschap zijn georganiseerd, worden ook door
het merendeel van de respondenten gewaardeerd als
relevant voor het functioneren. Zelfs enkele burgemeesters die niet aanwezig waren, menen dit. De website www.bestuurlijknetwerk.nl is bekend onder zestig
procent van de respondenten.

V

ling van kennis, wederzijdse steunverlening (‘buddysysteem’), aandacht voor nazorg en persoonlijke aandacht van collega’s.
De interviewresultaten zijn in lijn met die van de
enquête. Men beschouwt de ontwikkeling van het
Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing als (zeer) positief, in een enkel geval na aanvankelijke scepsis. Het
initiatief wordt vooral van belang gevonden, omdat het
een vergeten thema op de kaart heeft gezet: de rol van
de burgemeester in crisissituaties.
De respondenten zien voor de toekomst vooral de volgende taken weggelegd voor het Bestuurlijk Netwerk
Crisisbeheersing: het organiseren van regiobijeenkomsten, het ondersteunen in hun rol bij crises en het beschikbaar stellen van een deskundige collega. Iets minder belangrijk, maar toch nog frequent genoemd, zijn het
beschikbaar stellen van een crisismanager, het optreden
als kennismakelaar, handreikingen voor praktisch optreden tijdens crises en kennisverspreiding op een website.

Vergeten thema

(Nabije) Toekomst

De vraag ‘Moet het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing blijven bestaan?’ wordt door de respondenten
duidelijk beantwoord. De overgrote meerderheid
vindt dat BNC moet blijven bestaan, slechts 9 van 176
geven aan dat dit niet moet gebeuren. Degenen die
pleiten voor het voortbestaan van het netwerk, motiveren dat vooral door te verwijzen naar de functies
die het BNC vervult: ervaringen uitwisselen, bunde-

Begin 2007 verschijnt een tweede boek met de titel
Als het tóch gebeurt. De bundel bevat wederom interviews met bestuurders die zelf van nabij een crisis
hebben meegemaakt. In de maanden februari, maart
en april verzorgt BNC korte introductiebijeenkomsten
specifiek gericht op loco-burgemeesters in relatie tot
hun rol in een crisis. Voor meer informatie:
info@bestuurlijknetwerk.nl.
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service
Onvolledig
In nr. 41 van het Burgemeestersblad stond
een opiniërend artikel van veiligheidsadviseur Wim Wolbertus met als titel Heeft u er
iets van geleerd? Wolbertus stelt in het
artikel de vraag of de gemeenten nu – tien
jaar na de Herculesramp – hun rampenbestrijding op orde hebben. Op een aantal
punten laat het artikel niet of onvolledig
de feiten zien. Zo beschikte de vliegbasis
in Eindhoven al sinds 1995 over een vastgesteld rampenbestrijdingsplan. Een plan
dat in de jaren ervoor tot stand is gekomen
door een intensieve en vruchtbare wijze
van samenwerking tussen defensie-,
gemeentelijk en regionaal brandweerpersoneel. De intentie van alle betrokkenen
was en is er altijd op gericht geweest om
de veiligheid op en rond de vliegbasis zo
optimaal mogelijk vorm te geven. Geen van
de talrijke onderzoeksrapporten die naar
aanleiding van deze ramp zijn uitgebracht
(27 in totaal) spreken dit tegen.
Uit een onderzoek van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
uit 1999 naar de voorbereiding vliegtuigongevallen op luchtvaartterreinen blijkt eens
te meer dat de gemeente Eindhoven en de
vliegbasis Eindhoven altijd zeer voortvarend zijn geweest waar het ging om het
ontwikkelen van een gezamenlijke werkwijze. Uit diezelfde rapportage blijkt dat vliegbasis Volkel pas op 1 september 1997 over
een vastgesteld rampenbestrijdingsplan
beschikte, ruim twee jaar na de fatale
gebeurtenis. Saillant detail hierbij is dat
het rampenbestrijdingsplan van de vliegbasis Eindhoven en de opgedane ervaringen rondom de totstandkoming hiervan als
goed voorbeeld hebben gediend.

www.burgemeesters.nl
De nieuwe website van het Nederlands
genootschap van Burgemeesters is al weer
enkele maanden online. Het openbare deel
omvat veel nieuws dat voor burgemeesters
van belang kan zijn. Deze maand is daar
een besloten deel aan toegevoegd, dat

verschenen
De Stichting Maatschappij, Veiligheid en
Politie (SMVP) heeft op 11 december jl.
haar nieuwste publicatie Veiligheid als
bestuurlijke opdracht aangeboden aan
Ronald Bandell, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.
In de publicatie werpt de SMVP-stuurgroep Samen werken aan veiligheid haar
licht op twee onderwerpen:
• Terugblik op twintig jaar samen werken aan veiligheid. Waar staan we,
wat is bekend over het functioneren
van de samenwerking en van veiligheidsnetwerken? Welke rol spelen

vooral de sleutelactoren politie en
overheid? Wat leert dit over factoren
voor succes en falen?
• Confrontatie met het huidige tijdsbeeld. Welke betekenis heeft samen
werken aan veiligheid als antwoord
op maatschappelijke verharding in
een angstige samenleving? Samen
werken aan veiligheid als het organiseren van de gewenste mix aan interventies: sociaal, fysiek, strafrechtelijke handhaving. Samen werken aan
veiligheid ook als het organiseren van
betrokkenheid van burgers en van de
medeverantwoordelijkheid van maatschappelijke instellingen. En ook als
uitdrukking van het burgerschapsperspectief op veiligheid. Samen werken
aan veiligheid is zo een omvattend en
samenhangend ontwerp.
De Stichting Maatschappij, veiligheid
en politie organiseert op 21 februari in
Amersfoort een symposium naar aanleiding van de publicatie.
Informatie: SMVP, smvp@smvp.nl,
tel. 078 – 61 44 362.

een toegangscode toegestuurd gekregen.
Informatie: info@burgemeesters.nl.

Data

alleen toegankelijk is voor leden van het
Genootschap. Op het besloten deel staat
onder andere een Handboek burgemeester, een overzicht van alle burgemeesters
in het land en informatie over de rechtspositie. Ook kunnen burgemeesters de agenda en verslagen van het bestuur van het
Genootschap inzien en desgewenst hun
opvattingen kenbaar maken.
De leden van het Genootschap hebben allen

Om vast in uw agenda te noteren:
29 maart 2007: jaarvergadering NGB in
Den Haag
4 oktober 2007: najaarscongres NGB in
Dordrecht

burgemeestersblad
In nr 43
•
•
•
•

Terugblik op Lochem
Radicalisering
Burgemeesters en de media
Een jaar na de collegevorming
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Op 5 oktober jl. hield het Nederlands Genootschap van Burgemeesters zijn najaarscongres in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Ongeveer 150 burgemeesters, oud-burgemeesters en genodigden namen deel aan het congres, dat in het teken van sociale cohesie stond. Aan het einde van het congres
sprak voorzitter Ronald Bandell de inmiddels afgetreden voorzitter Jaap Pop en secretaris Nico Schoof toe. Zij zijn benoemd tot lid van verdienste van het
Genootschap en ontvingen uit handen van Ronald Bandell de daarbij behorende oorkonde.

