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Bestuurs-, beheer- en controlerisico’s:
je ziet ze niet, ze zijn er wel! Óók in uw gemeente
Omdat uw gemeente (< 35.000 inwoners) ondanks de bezuinigingen steeds meer risico’s blijft lopen. Omdat uw
gemeente geen geld heeft om noodzakelijke kennis en kunde
in te huren. Zodat iedere burgemeester of controller hiermee
vandaag nog binnen B&W, de gemeenteraad en het management team zonder veel tijdverlies zélf aan de slag kan.
Daarvoor ontwikkelden wij dit gebruiksvriendelijk product:
De Risicomatrix-BZK.

ondersteunen u in het uitzetten van de meest noodzakelijke
acties. Slim en heel makkelijk in gebruik.
Onmisbaar in uw gemeente. Daarom maakt u nu de keuze:
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Risicomatrix-BZK, waarmee u morgen zo aan de slag kunt gaan.
Bestel door een mail te sturen naar info@menvestment.nl
o.v.v. Risicomatrix-BZK.

Een heldere Powerpoint presentatie en een duidelijke Excelsheet helpen u uw meest wezenlijke bestuurs-, beheer- en
controlerisico’s te benoemen én bespreekbaar te maken en
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Dit was het laatste redactioneel commentaar van Wim Zielhuis. Wim stopt als voorzitter van de redactiecommissie van
het Burgemeestersblad. Dat komt, omdat hij per 1 december
a.s. burgemeester af is. Met zijn 67 jaar is Wim Zielhuis nu
de oudste Kroon-benoemde burgemeester in Nederland. In
1992 werd hij voor het eerst benoemd als burgemeester van
Oldebroek, alwaar hij tot zijn komende afscheid burgemeester is gebleven.
In de zeven jaar dat Wim Zielhuis voorzitter van de redactiecommissie was, is er veel veranderd in het Burgemeestersblad. De eerste nummers hadden nog sterk het karakter van
een nieuwsbrief, maar in 2005 veranderde het blad aanzienlijk. In de nieuwe lay-out werd het een echt burgemeestersmagazine met veel inhoudelijke artikelen voor de beroepsgroep.
Het bestuur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de redactiecommissie van het Burgemeestersblad bedanken Wim voor zijn werk voor het Burgemeestersblad en wensen hem na 1 december nog vele mooie jaren.

commentaar
Een nieuwe regering en een nieuw
geluid?

gio’s waarbij de grenzen van de arrondissementen leidend
zijn. Of de ons beloofde 2500 extra agenten er ook inderdaad komen, moet ik nog zien. Er schijnt hier een rekenfout
te zijn begaan. Overigens: zo lang als ik burgemeester ben,
worden mij extra agenten beloofd, maar feitelijk heb ik er
tot nu toe steeds minder. Tot drie keer toe worden daarnaast in het regeerakkoord 500 animal cops beloofd. Dat
moet dan toch wel heel belangrijk zijn dat het niet minder
dan drie keer genoemd wordt.
Interessant is ook altijd wat níet genoemd wordt. Ik heb
deze keer geen passage kunnen vinden over een andere
aanstelling van de burgemeester. Feitelijk hebben we nu al
een aantal jaren de door de raad gekozen burgemeester. Ik
heb niet de indruk dat in de maatschappij een schreeuwende behoefte is aan verandering op dit punt. Enkele jaren
rust op dit punt lijkt dus geen probleem.
Al met al een weinig schokkend regeerakkoord voor lokale
bestuurders. Dat is maar goed ook. We worden de komende
jaren geconfronteerd met forse bezuinigingen en alle maatschappelijke en bestuurlijke onrust die dat met zich mee
zal brengen. Als we dat met zijn allen op een acceptabele
wijze weten te managen, hebben we onze handen meer dan
vol.
Wim Zielhuis,
voorzitter redactiecommissie
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Voor iedere belangstellende burger is het altijd weer spannend: wat staat er in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet? Als burgemeester kijk je daarbij speciaal naar die
passages die van belang zijn voor het openbaar bestuur.
We hebben het regeerakkoord inmiddels allemaal kunnen
lezen. We hebben kunnen constateren dat daarin voor ons
dagelijks functioneren geen ingrijpende wijzigingen worden
voorgesteld. Het zijn grotendeels bekende voornemens die
al eens eerder zijn voorgesteld. Ik noem hier enkele.
De overheid moet zich beperken tot haar kerntaken. Taken
van bestuur worden op een zo dicht mogelijk bij de burger
gelegen niveau gelegd. Per terrein zijn ten hoogste twee
bestuurslagen betrokken bij hetzelfde onderwerp. Het aantal bestuurders moet worden verminderd. Er komt opschaling van het provinciaal bestuur in de Randstad. Decentralisatie van taken naar gemeenten, uiteraard met efficiencykorting. Gemeentelijke herindelingen komen alleen van onderaf tot stand. Het klinkt allemaal erg bekend in de oren.
Het zou fijn zijn als die goede voornemens ook inderdaad
tot concrete wetgeving zouden leiden. Dat heb ik nogal
eens gemist de afgelopen jaren.
Er zitten ook wat interessantere voorstellen bij. Zo worden
deelgemeenten en -gemeenteraden afgeschaft. Ik vraag me
af waarom het Rijk zich hiermee zou moeten bemoeien.
Laat dat nu toch eens aan die gemeenten zelf over. Het
jeugdbeleid gaat op termijn van de provincie naar de gemeenten. Dat biedt mogelijkheden.
Voor burgemeesters is de paragraaf over veiligheid natuurlijk van groot belang. Het zat er al wel in, maar inderdaad
we gaan naar één nationale politie, en naar tien politiere-
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Francisca Ravestein over het babydrama in Nij Beets

‘Dit had overal

Francisca Ravestein is sinds januari 2008 burgemeester in Opsterland. In augustus werd deze Friese
gemeente opgeschrikt door het babydrama in Nij Beets. De politie arresteerde een 25-jarige vrouw, op
verdenking van de moord op haar vier kinderen. Roy Johannink en Wouter Jong spraken met Francisca
Ravestein over een bewogen week.

‘I

k was net terug van een vakantie in Engeland,
toen ik op donderdagavond door de politie
werd gebeld. In een woning in Nij Beets, een
dorp van 1.700 inwoners, was een babylijkje gevonden. De politie had het vermoeden dat er meer lichamen zouden worden gevonden. Op zo’n moment is het
vakantiegevoel helemaal weg. De moeder, een tandartsassistente, was inmiddels gearresteerd op verdenking van de moord. Het was voor veel mensen een onbegrijpelijke situatie omdat niemand in haar naaste
omgeving iets van de zwangerschappen had gemerkt.
Op haar werkgever na. Hij was gaan twijfelen aan het
verhaal dat ze draagmoeder zou zijn voor een ander
stel. De ouders en haar jongere zus hadden van de vier
zwangerschappen nooit iets gemerkt.’

Persbijeenkomst
Op diezelfde donderdagavond wordt ook voor een
aantal bewoners in Nij Beets al duidelijk dat er iets
ernstig mis moet zijn. ‘Er stonden auto’s van de recherche voor de deur. Dan is het in de buurt helder dat het
niet om een reguliere inbraak gaat’, zegt Ravestein.
‘Maar op dat moment was het voor de politie nog te
vroeg om al mededelingen te doen. De politie zat zelf
nog volop in het onderzoek. Op vrijdagmorgen ben ik
geïnformeerd door de teamchef en hebben we kort
daarop een driehoeksoverleg op het gemeentehuis
gehad. Met de politie en de hoofdofficier van justitie

‘De ouders en haar jongere zus hadden
van de vier zwangerschappen nooit iets
gemerkt.’
heb ik afgestemd hoe de rest van de dag zou gaan verlopen. De internetsite Wâldnet had al foto’s gemaakt
van het politieonderzoek dat gaande was. Ze waren
ons ter wille door de foto’s nog niet direct online te
4
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zetten. Dat gaf ons de tijd om de persconferentie die
wij ’s middags wilden houden grondig voor te bereiden. We hebben de rollen in de persconferentie verdeeld. De politie en de hoofdofficier van justitie vertel-

‘Internetsite Wâldnet was
ons ter wille door de foto’s
nog niet direct online te
zetten.’
den over wat zij hadden aangetroffen en over het onderzoek. Ik ben vooral ingegaan op de impact die het
nieuws had op de lokale gemeenschap. Ik was natuurlijk net zo geschrokken als ieder ander en zat met dezelfde vragen. Ook heb ik aangekondigd dat er de volgende dag een bijeenkomst zou worden georganiseerd
voor de bewoners van het dorp. Voor zover mogelijk is
er ingegaan op de eerste geruchten die in het dorp
rondgingen, maar we hebben ook aangegeven dat er
nog erg veel onduidelijk was en dat het onderzoek nog
maar net gestart was.’

Plaatselijk Belang
‘Ik wilde nog voor de persconferentie bij Plaatselijk Belang polsen hoe zij de noodzaak van een bijeenkomst
inschatten. Toen ik belde, was de voorzitter van Plaatselijk Belang vlak daarvoor al gebeld door zijn buurvrouw. Hij vroeg me: “Het gaat zeker over de babylijkjes?” Dan blijkt maar weer hoe snel het nieuws rondgaat. Maar we zaten gelukkig op één lijn. Het leek hem
ook goed om bewoners gelegenheid te geven om vragen te stellen.’
Op het gemeentehuis helpt iedereen mee om de brieven klaar te maken waarin de bijeenkomst wordt aangekondigd. ‘Een medewerker heeft de brieven in het
hele dorp rondgebracht. Uit de brief was al duidelijk

kunnen gebeuren’

op te maken dat we waarschijnlijk geen nieuwe informatie zouden kunnen geven, maar mensen wel de gelegenheid wilden bieden om ervaringen te delen en te
praten over de situatie. Op veel vragen moest het antwoord immers nog komen. “Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarom heeft niemand iets gemerkt?” Desondanks bleek de bijeenkomst een meerwaarde te hebben. Het gaf mensen de ruimte om hun emoties te
delen. Bij sommige mensen bracht de dood van de baby’s bijvoorbeeld weer eigen ervaringen met overleden
jonge kinderen naar boven. De aanwezige hulpverleners van Slachtofferhulp wisten daar goed mee om te
gaan. Uiteindelijk zijn tweehonderd mensen op de bijeenkomst afgekomen.’
‘Het gevoel van verbazing overheerste bij de bijeenkomst’, vertelt Ravestein. ‘Dat beeld werd bevestigd in
de gesprekken die ik in het dorp had. Iedereen was
ook begaan met het lot van de moeder en haar familie.
Men was bedroefd, maar niemand was boos. Er heerste vooral ongeloof.’

Scholen
‘Hulpverleners zijn ook bij de twee basisscholen in het
dorp langsgegaan’, zegt Ravestein. ‘Twee weken later
was de zomervakantie voorbij en zouden de scholen
weer opengaan. Het gonsde van de geruchten en gruwelverhalen onder de jeugd. We vonden het belangrijk
dat de scholen in staat waren om de kinderen alles op
een juiste en verantwoordelijke manier te vertellen.
Daar zijn de scholen professioneel bij ondersteund.’

Omgaan met media
Beetsterzwaag – waar de tandartspraktijk staat – en
Nij Beets – de woonplaats van de verdachte – worden
die dagen overspoeld door media. ‘Media stonden
overal te filmen. Men klom zelfs op een ladder om in
de tandartspraktijk naar binnen te kijken. Ik heb de
mensen op het hart gedrukt dat niemand zich verplicht
hoefde te voelen om met de pers te praten. Maar we
merkten dat mensen op hun hoede waren. Die wezen

Francisca Ravestein, burgemeester van Opsterland

op journalisten die alleen rondliepen om te registreren
hoe wij zouden reageren als er nieuwe ontwikkelingen
in het onderzoek zouden zijn. In zekere zin was men
ook op zoek naar stereotypen. Een mevrouw met een
kinderwagen heeft ongewild alle journaals gehaald.
Dat paste blijkbaar in het plaatje dat de media voor
ogen hadden. Na de bewonersbijeenkomst waren er
zes camerateams om te vragen hoe ik als burgemeester de avond had beleefd.’
Ook krijgt Ravestein meerdere malen het verzoek om
haar verhaal bij Knevel en Van den Brink te komen
doen. ‘Ik heb gezegd dat ik daar geen behoefte aan
had. Voorlopig heeft de verdachte negentig dagen
hechtenis gekregen. Zolang het onderzoek loopt heb ik
weinig toe te voegen. Dan leg ik liever prioriteit bij de
eigen inwoners.’
burgemeestersblad 58 2010

5

Contact met ouders

Dorpsfeest

‘Dit had overal kunnen gebeuren’, zegt Ravestein. ‘Er
zijn geen draaiboeken voor. Maar je bekijkt van moment tot moment wat verstandig is. Zo heb ik ook contact opgenomen met de familie van de gearresteerde
vrouw. Want ik besefte dat het ook voor de familieleden een bizarre werkelijkheid moet zijn. Ik wilde mij

Het dorpsfeest dat elke twee jaar in Nij Beets wordt
gehouden, is dit jaar uitgesteld. ‘Men had de energie
niet om er een feest van te maken. De babymoord
was niet de enige schok voor het dorp. Een paar
weken eerder was een man uit het dorp omgekomen
bij een bedrijfsongeval in de Eemshaven. Kort daarvoor waren twee jonge inwoners aan kanker overleden. Mensen uit Nij Beets kwamen zelf met het idee
om het feest af te blazen. Ik denk dat het een verstandig besluit was.’

‘Ik was natuurlijk net zo geschrokken
als ieder ander en zat met dezelfde
vragen.’
niet aan hen opdringen, maar heb aangeboden om
langs te komen. Als mensen daar onder die omstandigheden geen behoefte aan zouden hebben, is dat geen
punt. Maar als mensen aangeven dat ze mijn gezelschap wel op prijs stellen, dan wil ik er ook voor hen
zijn.’
Enige weken later blijkt de rust maar langzaam terug te
keren in Nij Beets. Bewoners klagen over ramptoeristen die bij de woning van de verdachte een kijkje
komen nemen. ‘Bij de hekken voor de woning lagen
knuffels en bloemen. Op een gegeven moment kregen
buurtbewoners er schoon genoeg van. Met hulp van
Plaatselijk Belang hebben zij de knuffels, bloemen en
kaarsen weggehaald. Daar is de gemeente niet aan te
pas gekomen. Ik vond het een bijzonder en daadkrachtig optreden van de buurt.’
6
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Inmiddels is op het gemeentehuis de rust weer een
beetje teruggekeerd. Al beseft Ravestein dat de babymoorden elk moment weer kunnen worden opgerakeld
zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. ’Toen de vrouw
bekende dat zij de baby’s om het leven had gebracht,
hebben wij in het dorp posters opgehangen. Daarop
stonden telefoonnummers die inwoners konden bellen
als zij daar behoefte aan hadden. Het is nu wachten op
nieuwe ontwikkelingen. Het onderzoek duurt voort.
Over een aantal maanden begint de rechtszaak. Dan
zullen we opnieuw polsen hoe het dorp met de situatie
omgaat. We overleggen dan of het nodig is om vanuit
de gemeente nog iets te organiseren, of dat de mensen
het zelf prima kunnen verwerken. In die zin is de rol
van de gemeente vergelijkbaar met de rol die ik als
burgemeester richting de familie vervulde. Als er behoefte is dan zullen we er zijn, maar we gaan ons niet
onnodig opdringen.’ <
Wouter Jong/NGB

Erop af!

We hebben een goed congres gehad in Nieuwegein. Er waren meer collega’s dan gebruikelijk en
nadat wij ons ’s ochtends bij hadden laten praten over ontwikkelingen op het terrein van veiligheid, spraken we in de middag over het thema
vertrouwen en reputatie.
Het mag duidelijk zijn dat je om effectief te kunnen opereren als burgemeester vertrouwen
nodig hebt en dat vertrouwen begint bij een
goede reputatie. Grote bedrijven en hun bazen
blijken inmiddels aan reputatiemanagement te
doen en we hebben gekeken of wij daar als burgemeesters iets van kunnen leren. Inleidster
Mildred Hofkes hield ons voor dat de nieuwe leiders niet op de top van de piramide zitten, maar
in het hart van de cirkel. Tussen de mensen en
niet boven de mensen dus. Die leiders genieten
gezag en vertrouwen.
Die visie sloot prachtig aan bij het mooie verhaal
dat wetenschapper en columnist Bas Heijne vlak
daarvoor had gehouden. Hij stelde zich de vraag
of gezag nog wordt geaccepteerd in de hedendaagse samenleving. Zijn antwoord daarop was
bevestigend, maar het moet steeds weer worden
verdiend!
Heijne toonde zich een groot fan van het programma De rijdende rechter waarin mr. Frank
Visser de boer op gaat om recht te spreken. Hij
bezoekt mensen die al jarenlang met elkaar
overhoop liggen over een schutting of over
ander klein leed. Ter plekke neemt hij de situatie
in ogenschouw. Daarna volgt een hoorzitting in
een plaatselijk café of buurthuis met het wetboek opengeslagen op het Perzisch tapijtje. Na
een paar weken is er uitspraak die steevast eindigt met de woorden: Dit is mijn uitspraak en

daar zult u het mee moeten doen. Naar de observatie van Heijne is er daarna nooit boosheid
of ontevredenheid. De rechter heeft gesproken
en zo is het dus! Zijn gezag wordt erkend en de
uitspraak staat niet meer ter discussie.
De Rijdende Rechter is dus niet de magistraat op
de top van de piramide; zittend in toga op een
verhoging in de rechtszaal. Maar het tegenovergestelde. Hij is de man in het hart van de cirkel
die zelf gaat kijken en in een kroeg met de mensen in gesprek gaat om de feiten duidelijk te
krijgen. Dat is kennelijk de manier om daarna
met gezag te kunnen besluiten.
Ook in het openbaar bestuur geldt dat gezag
niet vanzelfsprekend is. Het moet bijna dagelijks
worden verdiend. En dat lukt niet door van de
ene naar de andere vergadering te hollen en tot
diep in de nacht in bestuurlijke circuits te verkeren. Dat is het gedoe aan de top van de piramide
die voor je er erg in hebt, volledig beslag op je
legt. Het gaat erom in het hart van de cirkel te
komen. Om tussen de mensen en tussen de partijen te staan. Want dan krijgt besturen pas betekenis en kan er met gezag besloten worden.
Dus keten af, jas aan en op de fiets gesprongen.
Erop af!
Gelukkig is deze aansporing voor de meesten
van ons volstrekt overbodig.

Bernt Schneiders, voorzitter NGB
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Programma om collega’s in het buitenland te steunen

‘Talent for Governance

Burgemeester Rob van der Riet (Drechterland, foto voorpagina) kreeg in juni de Albanese Ina Xhakoni
op stage. ‘Met recht een talent’, vindt hij. Zij is een van de deelnemers aan Talent for Governance. Dat
is een programma voor jonge ambitieuze in het lokaal bestuur werkzame ambtenaren uit ontwikkelingslanden en uit Oost-Europese landen buiten de Europese Unie. De Delftse burgemeester Bas Verkerk is
voorzitter van de Raad van toezicht van het programma, dat volgens hem een mooie gerichte manier is
om collega’s uit het buitenland met kennis te steunen.

D

e talenten krijgen dankzij Talent for Governance de kans om in Nederland praktijkgerichte
trainingen te volgen. Zij krijgen eerst twee
weken een training over bepaalde aspecten van hun
werk, bijvoorbeeld publieke dienstverlening. Daarna
gaan ze een week bij een gemeente op stage om het
geleerde in de praktijk te zien. De deelnemers worden
lid van het online Talent for Governance Netwerk, waar
ze met collega’s uit Nederland en andere landen in de
wereld kennis kunnen uitwisselen.

‘Jonge veelbelovende ambtenaren krijgen
de gelegenheid hun blik te verruimen.’

Een stagegemeente ontvangt de stagiair drie dagen en
levert zo een bijdrage aan goed lokaal bestuur wereldwijd. De talenten krijgen de mogelijkheid om nieuwe
contacten en inspiratie op te doen met collega’s uit andere delen van de wereld. De stageperiodes hebben
steeds een ander thema. In 2010 kwamen lokale economische ontwikkeling en gemeentelijke dienstverlening aan bod. In 2011 staan gemeentelijk management, duurzame ontwikkeling en gemeentefinanciën
op het programma.

De Raad van Toezicht van Talent for Governance bestaat uit:
- Bas Verkerk (voorzitter), burgemeester, Delft;
- Philippe Raets (vicevoorzitter en secretaris), voormalig PSG BZK, nu adviseur bij HEC;
- Janny Vlietstra, gedeputeerde in Drenthe;
- Wim Hoogendoorn, directeur algemene zaken Bestuursdienst, Rotterdam;
- Mireille de Jonge, beleidsmedewerker int. onderwijs, Den Haag;
- Siebren van der Berg, beleidsadviseur HRM, Smallingerland.

8
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Met recht een talent
‘Ik hoorde via mijn bestuursondersteuning van Talent
for Governance en was meteen enthousiast. We wilden
rond het jubileum van onze stedenbanden iets doen
en dieper ingaan op hoe het elders werkt. Dit paste
daarbij’, zegt Rob van der Riet (Drechterland).
Ina werkt in Durres bij de afdeling Economie en Toerisme. Durres is een moderne toeristische kustplaats en
met 150.000 inwoners de tweede stad van Albanië.
Heel wat anders dan Drechterland met 20.000 inwoners. ‘Bij Albanië dacht ik aan karretjes en ezeltjes,
dus ze leerde ons meteen iets over haar land’.
Tijdens haar stage werkte Ina op de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente. ‘Haar komst stimuleerde onze medewerkers, omdat deze bij het vertellen
over hun werk ook op niet alledaagse zaken moesten
ingaan. Ina sprak goed Engels, waardoor je snel dieper
op onderwerpen kon ingaan. Bovendien vroeg ze goed
door en wist ze snel de kern te raken. Een assertieve
jonge vrouw en met recht een talent. Ina verbaasde
zich erover dat wij niet meer doen aan toerisme met
mooie plekken hier en nabijgelegen trekpleisters als
Hoorn en Enkhuizen. Ik moest even naar antwoorden
zoeken, al staat meer aandacht voor toerisme wel in
ons collegeprogramma’.
De stageperiode van Ina in Drechterland begon met een
ontvangst in Hoorn. Daarna stonden onder meer een
bezoek aan Agriport – een kas met tachtig hectare oranje paprika’s –, een vaartocht op het Markermeer en een
discussieavond met ondernemers op het programma.
Ina wilde daar vanuit haar functie graag meer over
weten en leerde meteen iets over interactieve beleidsvorming. ‘Zij kende dat niet en wilde precies weten hoe
wij ondernemers en bijvoorbeeld bewonersverenigingen
betrekken bij ons beleid’. Ina moest wel wennen aan de
Nederlandse omgangsvormen. ‘In haar land is dat erg
formeel en hiërarchisch. Hier is het allemaal wat losser’.

geeft energie’
De stage was te kort voor de stagiaire om een bijdrage
aan het beleid te leveren. Van der Riet vindt de stageperiode wel voldoende. ‘De druk die zo’n korte periode
meebrengt, is goed. Een willekeurige bijeenkomst kan
anderhalf uur duren of vier uur, maar dat betekent niet
dat er meer uitkomt. Je komt sneller tot de kern’.

Investering
Deelnemen aan Talent for Governance betekent een financiële bijdrage, het verzorgen van drie overnachtingen en de dagelijkse Hollandse pot. ‘Daarnaast kost
het uren en energie, maar het levert ook energie op. Je
gaat weer anders over je werk nadenken. We doen
zeker mee als volgend jaar een nieuw verzoek komt,
als het maar niet bij ruimtelijke ordening is. Anders
krijg je een herhaling van zetten en dat is nooit goed’.
Van der Riet noemt het verkeerde zuinigheid als gemeenten niet zouden meedoen om het geld. ‘De zeven
mensen rondom Ina hebben iets geleerd en ook aan
teambuilding gedaan, al kun je niet alle bijeffecten
kwantificeren. Dit is goedkoper dan een incompany
training’.

Raad van Toezicht
Talent for Governance heeft een Raad van Toezicht.
Voorzitter Bas Verkerk (burgemeester van Delft): ‘Wij
volgen het programma, openen deuren, zetten onze
netwerken in en verlenen advies en bijstand’. Verkerk
accepteerde de functie mede omdat hij altijd belangstelling heeft gehad voor internationale samenwerking. ‘Talent for Governance is een mooie gerichte manier om collega’s uit het buitenland met kennis te
steunen. Jonge veelbelovende ambtenaren krijgen de
gelegenheid hun blik te verruimen. De stage betekent
een forse investering in de persoon die waardevolle
ervaring en contacten opdoet. Door het contact met
hun buitenlandse collega’s verbreden ook de Nederlandse gemeenteambtenaren hun horizon en gaan op
een andere manier naar hun eigen werk kijken. Voor
veel medewerkers is het een motiverende en inspirerende ervaring’.

Werklust
In Delft zijn twee stagiaires geweest uit de Lviv, Oekraïne. ‘We kunnen veel leren van de manier waarop
deze talenten werken en hoe zij omgaan met over-

Bas Verkerk, burgemeester van Delft en voorzitter van de Raad van Toezicht van Talent for
Governance

heidstaken. Ik bewonder hun leergierigheid en werklust’.
Verkerk hoopt dat Talent for Governance een vaste
plek krijgt in beleid van gemeenten. ‘Deze vorm van
samenwerking is een mooie toevoeging aan het bereiken van de millenniumdoelen. Het is ook leuk om collega’s uit andere landen te laten zien wat hier leeft.
Een stagegemeente moet er wel lol in hebben en een
beetje kennis van zaken is ook meegenomen’. <
Elske Koopman, freelancejournalist
Meer informatie: www.talentforgovernance.com.
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Over wie er ook allemaal burgemeester kunnen worden

Vreemde kostgangers

Met regelmaat fronsen de medewerkers van het bureau van het Nederlands Genootschap van
Burgemeesters hun wenkbrauwen als er een bericht binnenkomt over de aanstelling van burgemeesters. Natuurlijk niet als het gaat over de burgemeesters in Nederland, maar wel over verkiezing van
‘vreemde’ burgemeesters in het buitenland. Want daar zitten soms wonderlijke types tussen.

O

p 13 april jl. gingen de kiezers van het Amerikaanse dorp Tracy City naar de stembus voor
de burgemeestersverkiezingen. Heel bewust
koos de meerderheid voor Carl Robin Geary, die echter
een maand voor de verkiezingen was overleden. De
zittende burgemeester, Barbara Brock, was zo impopulair dat zij zelfs niet wist te winnen van haar overleden
opponent. Geary kreeg 268 stemmen, tegenover 85

‘Dagelijks gratis bananen voor alle
schoolkinderen.’

voor Brock. Na afloop verklaarde Brock in de lokale
media ‘I’am the survivor’, maar ze moest toch stoppen
als burgemeester. De functie is vacant tot de gemeenteraad een nieuwe burgemeester heeft gevonden. Overigens was het vier jaar geleden niet veel anders. De
toenmalige burgemeester overleed in 2006 aan een

Stuart Drummond als H’Angus the monkey

hartaanval, maar burgemeestersverkiezingen vonden
toen niet plaats, omdat er geen kandidaten waren.
Barbara Brock werd daarna door de gemeenteraad benoemd tot burgemeester.

Monkey-mayor
Dat het ook kan verkeren, bewijst Stuart Drummond,
burgemeester van Hartlepool (90.000 inwoners) in
Noord-Engeland. Tot 2002 was hij bij de thuiswedstrijden van FC Hartlepool United altijd te zien als H’Angus
the monkey. De populaire mascotte van deze derde divisie-club besloot als grap mee te doen aan de eerste
directe burgemeestersverkiezingen in 2002. Met verkiezingsbeloften als ‘dagelijks gratis bananen voor alle
schoolkinderen’ won hij deze verkiezingen. Drummond
verruilde zijn mascotte-outfit voor het burgemeesterskostuum en maakte serieus werk van zijn nieuwe functie. De gratis bananen kwamen er niet, maar door de
inzet van Drummond kwam er wel vers fruit op alle
scholen in Hartlepool.
Met een grote meerderheid werd de Monkey-mayor in
2006 en in 2009 herkozen. Daarmee is Drummond de
eerste direct gekozen burgemeester in Groot-Brittannië, die aan zijn derde termijn bezig is. Zijn prestaties
zijn ook internationaal niet onopgemerkt gebleven. Dit
jaar staat Stuart Drummond in de finale van de verkiezing van de Worldmayor 2010.

Mevrouw en meneer Rasmussen
Wie denkt dat de conservatieve moraal in de gehele
USA zegeviert, heeft het mis. Kennelijk is er in het land
van de onbegrensde mogelijkheden meer mogelijk, getuige de verkiezing van Stu Rasmussen tot burgemeester van Silverton in de staat Oregon. Mevrouw Rasmussen was namelijk in het verleden man. De gender
identiteit van de nieuwe burgemeester is in het stadje
nauwelijks een item. Rasmussen is steeds open uitgekomen voor haar transformatie en werd in 2008 gekozen tot burgemeester. Het is overigens niet de eerste
ambtsperiode voor Stu. In de jaren negentig van de vo10
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Tot ieders verbazing werd de satirische partij de grootste in Reykjavik en werd Gnarr gekozen tot eerste burger van de stad. De burgemeester heeft zijn vorige bestaan niet geheel opgegeven. In augustus opende hij –
gekleed in een bloemetjesjurk en met een blonde pruik
op – de gay-parade van Reykjavik.

Doorgaan na je 65e
Sinds een paar jaar kunnen Nederlandse burgemeesters doorgaan na hun 65e. De burgemeesters die er
gebruik van maken, zijn op twee handen te tellen. In
het buitenland ligt dat anders. Ze is nog niet de oudste, maar zeker wel één van de kleurrijkste: Hazel McCallion, 89 jaar jong en al 31 jaar burgemeester van
Mississauga, Ontario. Mississauga is de zesde stad
van Canada met ruim 700.000 inwoners. De populariteit van McCallion is groot: bij de laatste verkiezingen
kreeg ze 92% van de stemmen. Toch is er ook kritiek
op haar. Hazel McCallion staat ook bekend als een
harde rechtlijnige politica, die weinig opheeft met mensen die anders denken dan zijzelf. Waarschijnlijk heeft
dat met haar hobby te maken. Al in de jaren 1920 was
zij een berucht ijshockeyster in Canada.
Vorige maand maakte McCallion bekend dat ze binnenkort ook voor haar tiende termijn zal opgaan.
rige eeuw werd toen nog meneer Rasmussen twee keer
gekozen tot burgemeester van Silverton. Rasmussen is
ook eigenaar van de plaatselijke bioscoop. Sinds de
opening van de bioscoop in 1986 ging Rasmussen al
regelmatig als vrouw gekleed over straat.

Gratis handdoeken
Jón Gnarr Kristinsson werd in juni van dit jaar burgemeester van Reykjavik. De inwoners van de IJslandse
hoofdstad waren de financieel-economische crisis zo
zat, dat ze in groten getale voor de nieuwe partij Besti
Flokkurinn (beste partij) kozen. Met verkiezingsbeloften als gratis handdoeken voor alle zwemmers, een ijsbeer in de mini-zoo van Reykjavik, de luchthaven van
de IJslandse hoofdstad ombouwen tot Disneyland, en
een drugsvrij parlement (tegen 2020), wist Gnarr veel
kiezers te overtuigen.
Tot de voorbije verkiezingen was de 43-jarige Jón Gnarr
Kristinsson vooral bekend als komiek. Hij speelde in
vele IJslandse komische films en televisieseries. In het
verlengde daarvan richtte hij in 2009 met een aantal
collega-komieken de Besti Flokkurinn op, vooral bedoeld als parodie op de bevestigde politieke partijen.

Hondenbaan
Soms kan het ook te ver gaan, wie zich allemaal kunnen melden als kandidaat voor de burgemeestersverkiezingen. Dat moet de plaatselijke kiescommissie in
Clarington gedacht hebben toen Marven Whidden zijn
hond Genny als kandidaat wilde inschrijven voor de
komende burgemeestersverkiezingen van 25 oktober
2010. De griffier van het Canadese stadje had in de
Toronto Sun de afwijzing toegelicht: ‘Het gaat niet om
de politieke overtuiging van de viervoeter, maar om
het feit dat Genny geen mens, maar hond is’, aldus
griffier Patti Barrie in de krant. Volgens het baasje
maakte de labrador wel degelijk kans en kon ze op
meer steun rekenen dan welke andere kandidaat ook.
Sinds ze een puppy was, kon Genny al uren rechtop
zitten en dat zou volgens Marven Whidden een voordeel zijn ten opzichte van de huidige burgemeester.
Honderden kiezers tekenden daarna een petitie om
Genny alsnog te kunnen laten deelnemen. Tot een
daadwerkelijke kandidatuur is het niet gekomen. <
Ruud van Bennekom/NGB
burgemeestersblad 58 2010
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Nieuwegein, 7 oktober 2010. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters houdt zijn najaarscongres. Ruim 200 burgemeesters, oud-burgemeesters en genodigden
komen in12het NBC bijeen. Vertrouwen
in het bestuur en reputatiemanagement
voor burgemeesters zijn de inhoudelijke onderwerpen van de speeches om naar te luisteren.
burgemeestersblad
58 2010
Ook kunnen de deelnemers per SMS hun mening over stellingen geven. En er is natuurlijk volop gelegenheid om met collega’s in discussie te gaan of om gewoon bij te
praten.
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Interview met Limburgs gouverneur Léon Frissen

‘Nederland is het zicht op
Eind september is Commissaris van de Koningin in Limburg, Léon Frissen, benoemd tot Grootofficier
in de Kroonorde van België. Hij ontving deze hoge Belgische onderscheiding voor zijn jarenlange inzet
voor de bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de beide landen. Een gesprek
met een bezorgde Europeaan. ‘Het Nederlandse openbaar bestuur heeft zowel lokaal als nationaal veel
te weinig aandacht voor de meer dan noodzakelijke samenwerking binnen Europa.’

J

aarlijks reist hij net zo vaak naar Den Haag als
naar Brussel en ook is hij even vaak bij zijn collega
Van de Donk in ’s-Hertogenbosch om zaken te
doen als in Aken en Düsseldorf, Hasselt (hoofdstad
provincie Vlaams-Limburg) en Luik, de hoofdstad van
de gelijknamige Waalse provincie. Het kan zijn dat
Léon Frissen met politieke bestuurders aan tafel zit,
maar even goed kunnen het ondernemers of universiteitsbestuurders zijn. En inderdaad lang niet altijd is

‘De Haagse bestuurders en ambtenaren
zijn bang straks alles kwijt te zijn.’

de ‘outcome’ van die ontmoetingen even hard, geeft
hij grif toe op deze, volgens hem, wel erg Nederlandse
vraag. ‘De outcome van alles wat met diplomatie te
maken heeft, is moeilijk te bepalen. Maar wat telt, is
dat hoe langer hoe meer ondernemers en werkgeversorganisaties het van belang vinden dat de overheid
zich inzet voor hun internationale belangen, omdat het
in het buitenland vaak echt belangrijk is dat een burgemeester of CdK laat zien achter iets te staan. Ja, belangrijker dan in Nederland. Hier is het relatief eenvoudig om je als ondernemer zonder steun van de overheid op de kaart te zetten.’

Geregeld gezicht laten zien
Natuurlijk, zegt hij, moet je altijd kijken naar wat iets
opbrengt, maar niet op de manier zoals we in Nederland vaak doen. ‘De Nederlandse mentaliteit is: handel
doe je vandaag en morgen en niet overmorgen. Dat is
echt een verkeerde opstelling. Die attitude wordt in
het buitenland niet begrepen. Ik was onlangs in Sjanghai. Daar zie je dat Rotterdamse bestuurders en ondernemers een vanzelfsprekende entree hebben bij het
14
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bestuur van Sjanghai en op hogere bestuurlijke niveaus, doordat Rotterdam jarenlang geïnvesteerd
heeft in de relatie met deze havenstad. Zo geldt voor
mijzelf dat ik zeker weet dat ik Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, aan de lijn krijg, omdat ik
hem van vroeger ken. Zo ken ik ook meneer Italianer,
de hoogste Nederlandse ambtenaar in Brussel. Het
kan gewoon niet dat ik hem niet ken. Burgemeesters
van grotere steden moeten die relaties ook hebben.
Een belangrijk forum voor de Europese contacten is
het Comité van de Regio’s. Daarin zitten een stuk of
tien Nederlandse bestuurders, waaronder Aboutaleb,
Jorritsma en Rombouts. Het is voor hun eigen netwerk
interessant om daar af en toe naartoe te gaan. Je komt
daar toch minister-presidenten van grote Duitse deelstaten en burgemeesters van grote Europese steden
tegen. Maar in Nederland ziet men dat niet als een
drang en een dwang om lid te worden. Ik zou graag
zien dat meer burgemeesters daar geregeld hun gezicht lieten zien.’

Limburg verhollandst
‘Polen’, zegt hij, ‘zijn net zoveel Europeaan als Limburgers en bevolkingskrimp is een probleem op de schaal
van Zuid-Limburg, maar op de schaal van de Euregio is
er helemaal geen probleem: in Aken ligt het geboortecijfer nog stevig boven de 2.’ Voor Léon Frissen is het
doodnormaal om Europees te denken en te handelen.
Maar tot zijn spijt is het met de internationale en Europese focus bij het overgrote deel van de bestuurders
en politieke partijen in Nederland en dus ook in Limburg nog niet bijster goed gesteld. ‘Door de sentimenten bij grote delen van de bevolking rondom de soms
terechte nadelen van de globalisering en onterechte
nadelen van Europeanisering, is Nederland de laatste
tien jaar het zicht op Europa kwijtgeraakt’, meent hij.
‘Na de ineenstorting van het Oostblok ontwikkelden
we in Europa een enorme drive richting Europa, wat
onder andere uitmondde in het Verdrag van Maastricht

Europa kwijtgeraakt’

Commissaris van de Koningin Léon Frissen (rechts) ontvangt EU-commissaris Neelie Kroes.

in 1992. Maar nu een groot deel van de bevolking in de
Europese landen zich sociaal-economisch steeds onzekerder voelt, onbestemder, trekken ze zich het liefst
terug op hun eigen vertrouwde eigen erf. Dat zie je terugkomen in allerlei discussies op het lokale en nationale niveau. Zie het referendum over de Europese Conventie: een meerderheid van ondernemend Nederland
stemde tegen en meer dan de helft van de Maastrichtenaren ook. Bizar. Maastricht, een stad waar tussen
de Eerste en Tweede Wereldoorlog Frans de voertaal
was op de middelbare scholen. Ten tijde van het Verdrag van Rome voelden mensen zich hier meer Europeaan dan nu. Limburg is verhollandst. Hadden we hier
in 1948 bij wijze van spreken te maken met tien nationale wetten, dan zijn het er nu vijfhonderd.’
Door die anti-internationale en anti-Europese senti-

menten, zegt hij, is ook bij (lokale) bestuurders en politieke partijen de animo gedaald om de handschoen
op te pakken als het gaat om internationalisering. Wat
volgens Frissen bovendien ook niet bijdraagt aan een
constructievere houding bij (lokale) bestuurders ten
aanzien van Europa, is het gebrek aan kennis bij gemeenten en provincies over hoe het Europese publieke
domein functioneert. ‘Als je aan een lokale bestuurder
vraagt om het verschil uit te leggen tussen de Europese Raad en de Raad van Europa, zal hij in de meeste
gevallen het goede antwoord schuldig blijven.’
Daarnaast zet gouverneur Frissen vraagtekens bij de
defensieve houding van het Rijk. ‘Sinds het Verdrag
van Maastricht heeft de rijksoverheid in de gaten dat
het zelf een middenbestuur aan het worden is. De
Haagse bestuurders en ambtenaren zijn bang straks
burgemeestersblad 58 2010
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wordt geleid door een zogeheten grensmakelaar, Wim
van Gelder, de voormalige CdK van Zeeland. Dat is een
druppel op een gloeiende plaat. Daarnaast heeft BZK
sinds een jaar of twee een klein clubje ambtenaren dat
zich met het Europese openbaar bestuur bezighoudt.
Maar eigenlijk zou er bij BZK een grote staf moeten zitten die daarmee aan de slag gaat. De euregionalisering
is er niet, omdat er toevallig een pot met vijftig miljard
euro per jaar voor in Brussel staat. Het gaat niet om
het geld, maar om hoe je over grenzen heen samenwerkt en zelfs geïnstitutionaliseerde entiteiten met democratisch gelegitimeerde bevoegdheden krijgt om euregionaal beleid te maken en zo verder vorm te geven
aan een Europa van de regio’s. Ik vrees echter dat dat
geen prioriteit krijgt de komende kabinetsperiode.’

Léon Frissen, commissaris van de Koningin in de
provincie Limburg

alles kwijt te zijn. Het gevolg daarvan is dat Nederland
subsidiariteit al snel in Den Haag laat eindigen; bijna
alles wat door het Rijk gedecentraliseerd wordt naar
gemeenten wordt met zoveel regels omgeven dat een
lokale democratie er niks meer mee kan. Het lokaal bestuur krijgt niet of nauwelijks eigen ruimte.’

Tweeduizend Chinezen
Frissen maakt zich ernstig zorgen over dit gebrek aan
internationale focus in het Nederlandse openbaar bestuur. ‘Het ziet er niet naar uit dat het tij snel keert,
terwijl dat heel hard nodig is om de concurrentie met
andere regio’s in Europa en andere delen van de we-

‘Eigenlijk zou er bij BZK een grote staf
moeten zitten die met Europese openbaar
bestuur aan de slag gaat.’
reld aan te kunnen.’ Natuurlijk gebeurt er wel wat op
rijksniveau, maar het is verre van indrukwekkend hoe
het Rijk omgaat met Europa. ‘Zo hebben minister Ter
Horst van BZK en staatssecretaris Timmermans vorig
jaar een Task Force voor het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking ingesteld. Deze taskforce
16
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Van die terughoudendheid om met Europa vaart te
maken, heeft Limburg veel last, zegt Frissen. ‘Aken bijvoorbeeld heeft een technische topuniversiteit met 35
duizend studenten. Daar studeren op dit moment honderd Limburgers. In 1950 waren dat er ruim duizend.
Dat heeft alles te maken met ons studiefinancieringsstelsel. In Aachen studeren wel tweeduizend Chinezen.’ Een ander voorbeeld zijn de ziekenhuizen in Limburg. Per jaar bezoeken Limburgers 30.000 keer een
Vlaams ziekenhuis, vooral in Genk. Daar is men wat
minder bureaucratisch en word je aardiger en waardiger behandeld. Ziektekostenverzekeraars vinden dat
prima zolang de prijs ook goed is. De marktwerking in
de zorg voelen wij sneller en sterker dan in Amsterdam. Dus de ziekenhuizen hier hebben het moeilijk,
want Belgen komen niet of nauwelijks naar een Nederlands ziekenhuis. Onze ziekenhuizen moeten meegroeien in een internationale context. Bijvoorbeeld
door Vlamingen en Duitsers in de Raad van Toezicht
van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht te zetten.
Bij het ziekenhuis in Maastricht komt al tien procent
van de werknemers uit Vlaanderen. De samenwerking
binnen Europa moet echt hoog op de agenda komen.
De samenwerking in onze euregio gaat behoorlijk
goed, maar kan nog veel beter als de rijksoverheden
van Nederland, België en Duitsland dat sterker ondersteunen. Vergeleken met de rest van Nederland lopen
wij in Limburg voor met onze oriëntatie op Europa.
Maar zelfs hier bij de provincie hebben we pas sinds
een jaar of vijf een internationale afdeling en kunnen
jonge potentials pas sinds een paar jaar een half jaar
bij een Europese instelling in Brussel gaan werken. Dat
werkt trouwens goed: ze komen terug als ware Europeanen en snappen hoe Europa werkt. Maar dat we daar
pas net mee zijn begonnen, is eigenlijk te gek voor
woorden.’ <
Peter van Noppen

wnd. DGBK
De Staat van ons Bestuur
alleen. Het gaat ook om de analyse en om een duiding van de feiten. En dan kun je over ‘hoe het bestuur er voor staat’ verschillend oordelen. Oordeelt u
zelf, ook vanuit het perspectief van uw eigen gemeente!

Gert-Jan Buitendijk
Wnd. directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Op het moment dat ik deze column schrijf, is er nog
geen nieuw kabinet. Wel zijn er concepten regeerakkoord en gedoogakkoord. Over het nieuwe beleid
later ongetwijfeld meer, maar ik wil nu op deze plek
uw aandacht te vragen voor de ‘Staat van het Bestuur 2010’ die begin september door de staatssecretaris aan de Tweede Kamer is overhandigd. Sinds
2006 brengt het ministerie elke twee jaar dit
trendrapport uit met feiten en cijfers over bestuurlijke en financiële ontwikkelingen bij gemeenten, provincies en, sinds dit jaar, waterschappen. Ook een
aantal specifieke thema’s is in dit trendrapport nader
uitgediept.
Als waarnemend directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties ben ik natuurlijk zeer geïnteresseerd
in de feiten en cijfers over het decentrale bestuur in
Nederland. Het feit dat ik ooit onderzoeker ben geweest, speelt hierbij misschien ook wel een rol. Tegelijkertijd weet ik dat het om meer gaat dan cijfers

Het samenstel aan cijfers in het rapport geeft een
beeld van waar u als burgemeester mee te maken
heeft. Weliswaar kennen we nog niet de exacte invulling van de ombuigingen, maar er zullen hoe dan ook
bezuinigingen gaan plaatsvinden. Dat zal het nodige
vergen van de gemeenten. Zeker als wij daarbij de
maatschappelijke opgaven waar uw gemeenten voor
staan, in aanmerking nemen en de verwachtingen
die burgers hebben van de dienstverlening van hun
gemeenten. U werkt inmiddels met een nieuwe raad
en een nieuw college. Die nieuwe raad, zo laat het
rapport zien, kent vele nieuwe raadsleden (37% is
nieuw in de raad). Hoe groter uw gemeente, des te
groter het aandeel nieuwe raadsleden. Ook zijn er
weer nieuwe politieke partijen in de gemeenteraden
bij gekomen en heeft een partij als D66 een forse
winst geboekt. Daarmee leveren deze partijen een
groot aantal nieuwe raadsleden. Ook uw wethoudersploeg is veranderd. Bijna een vijfde van uw wethouders is nieuw in het college. Ook zien we dat de
lokale partijen het grootste aantal wethoudersposten erbij hebben gekregen, gevolgd door D66.
Dit betekent dat al deze partijen, politici en bestuurders hun plaatsje moeten zien te vinden in het lokale
bestuur. Als stabiele factor die u als burgemeester
nu eenmaal bent, zal dit het nodige van u vergen. En
dan zijn er de bestuurswisselingen waarmee u geconfronteerd zult worden. Als de in het rapport beschreven trends met betrekking tot de tussentijdse
bestuurswisselingen zich voortzetten, zullen uw raad
en college over vier jaar weer vele nieuwe gezichten
kennen.
In de Staat van het Bestuur 2012 zal te lezen zijn hoe
het u en uw bestuur verder verging. Dat zijn dan
vooral de cijfers. Tussentijds hoor ik graag uw oordeel over ‘de staat van het bestuur’ en over uw persoonlijke ervaringen als spil en vaak vaandeldrager
in het lokale openbaar bestuur.
Gert-Jan Buitendijk
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Genootschap praat over
Op donderdag 2 september jl. organiseerde het Nederlands Genootschap van Burgemeesters in
het gemeentehuis van Gorinchem een bijeenkomst over eerwraak en huiselijk geweld. Het werd
een avond waarop de complexe kanten van de Wet tijdelijk huisverbod de revue passeerden. Het
Burgemeestersblad geeft een korte terugblik.

T

wee jaar na de introductie van de nieuwe Wet
tijdelijk huisverbod hebben diverse burgemeesters de complexiteit ervaren van de justitie- en
de hulpverleningsketen die zich tegelijkertijd met een
gezin bemoeien. Deze burgemeesters constateren dat
een echte regierol voor de burgemeester in situaties
van huiselijk geweld lijkt te ontbreken. Weliswaar kan
een burgemeester de beslissing nemen om iemand
voor tien dagen een tijdelijk huisverbod op te leggen,
maar het is gedurende die periode niet altijd helder
wat de vorderingen van het hulpverleningstraject zijn.
In die periode moet een burgemeester het niet zozeer
van zijn wettelijke bevoegdheden hebben, maar vooral
van zijn gezag. Als de burgemeester daar niet expliciet
naar vraagt, speelt het zich buiten zijn of haar gezichtsveld af. Een steviger wettelijke verankering,
waarbij burgemeesters na het opleggen van een huisverbod hun informatiepositie vasthouden en doorzettingsmacht krijgen richting betrokken hulpverleners,
lijkt wenselijk.

Eergerelateerd geweld
In de praktijk blijkt het ook moeilijk om grip te krijgen
op de combinatie huiselijk geweld en eerwraak. Bij
eergerelateerd geweld gaat het om het motief om met
geweld te dreigen of het toe te passen omdat een eergevoel is geschonden. Het herstellen van de eer hoeft
niet stante pede te worden uitgevoerd, maar kan ook
na jaren opeens terugkomen. Eerwraak kan daardoor
complexe kanten hebben. Bovendien speelt mee dat
vaak meerdere potentiële daders in beeld komen,
omdat vanuit de bredere familiekring de druk kan wor-

Tussenevaluatie Wet tijdelijk huisverbod
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is voornemens om een
werkgroep in het leven te roepen die de praktische kanten van de Wet tijdelijk huisverbod tegen het licht houdt. Waar nodig zal het NGB aan de
nieuwe minister van Veiligheid voorstellen doen om de praktische toepassing van de wet te verbeteren.
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den opgevoerd om de eer te herstellen. Eenvoudige
toepassing van de Wet tijdelijk huisverbod kan de situatie van de slachtoffers zelfs verslechteren.
Daar waar burgemeesters zich ontfermen over bedreigde slachtoffers, zijn de ervaringen wisselend. Eén
burgemeester geeft bijvoorbeeld aan dat hij gaandeweg een traject merkte dat de bedreigde moeder de
hulpverleners tegen elkaar uitspeelde. Zeker in situaties waarin slachtoffers volharden in standpunten en
aangeboden alternatieve woonruimte weigeren, staan
burgemeesters veelal machteloos. Het blijkt dan een
dunne scheidslijn te zijn tussen de zorg voor bedreigde personen en de eigen verantwoordelijkheid van diezelfde bedreigde mensen.

Onoverzichtelijk veld van
hulpverleners
Burgemeesters hebben in de praktijk van de Wet tijdelijk huisverbod kanttekeningen bij de versnipperde
keten van organisaties die zich met de problematiek
bemoeien. Een goed overzicht van hulpverleners, ook
via het Veiligheidshuis, ontbreekt in veel gevallen. Bovendien doen zich problemen voor als bestuursrecht
en strafrecht zich over dezelfde situatie buigen. Het
openbaar ministerie heeft dan vaak een ander belang
dan de burgemeester en hulpverleners. Communicatieve misverstanden liggen op de loer. Door uiteenlopende professionele codes en mores wordt informatie
maar mondjesmaat tussen de verschillende partijen
gedeeld. Waarbij de situatie nog complexer wordt indien er meerdere slachtoffers en daders bij een casus
betrokken zijn, die door verschillende casemanagers
worden begeleid.
Burgemeesters ervaren ook dat onderlinge machtsverhoudingen de zorg voor de getroffene soms negatief
beïnvloeden. Een van de burgemeesters vertelde over
een GGZ-functionaris die moeite had met de betrokkenheid van maatschappelijk werk. Resumerend stellen aanwezigen vast dat het aan de burgemeester is
om de regierol naar zich toe te trekken in dossiers

eerwraak en huiselijk geweld
Stille tocht gehouden om een vrouw te herdenken, die was doodgeschoten door haar man voor het
Blijf van mijn lijf-huis in Koog aan de Zaan waar zij verbleef.

rond huiselijk geweld. Geen afwachtende houding,
maar achter informatie aanjagen, partijen bijeen brengen en de regie nemen. Of nieuwe protocollen die regierol kunnen verstevigen, wordt in twijfel getrokken.
Wel wordt nu bijna twee jaar na de introductie van de
Wet tijdelijk huisverbod gepleit voor een goede doorlichting en het herijken van de positie die de burgemeester inneemt; niet alleen als regisseur in het bestuursrechtelijke proces maar ook als partner in de
driehoek met het OM en de politie. Het Genootschap
van Burgemeesters zal zich hiervoor inzetten.
Burgemeesters zouden bij een verzoek tot uithuisplaatsing eerst moeten doorvragen of er een vermoeden van eerwraak in het spel is, zo stellen gastsprekers
Harry Thomassen en Daan Driessen. Harry Thomassen
is beleidsmedewerker Bewaken, Beveiligen & Crisismanagement van het Openbaar Ministerie in de parketten Groningen, Assen en Leeuwarden. Daan Dries-

sen is commissaris van politie Haaglanden en projectleider over het herkennen van eergerelateerd geweld
en eerwraak. De standaard protocollen voor huiselijk
geweld werken averechts bij eergerelateerd geweld.
Het kan immers escalerend werken als het door de uithuisplaatsing voor de buitenwereld zichtbaar wordt
dat de eer is aangetast.

Aanwijzing openbaar ministerie
Het openbaar ministerie heeft een belangrijke rol bij
bedreigingen. De veiligheid van personen is exclusief
belegd bij de hoofdofficier. Een burgemeester zal zich
wel verantwoordelijk voelen, maar is niet eindverantwoordelijk voor de veiligheid van personen. Er is inmiddels een aanwijzing van het openbaar ministerie
van kracht waarin hulpofficieren wordt afgeraden om
bij vermoedens van eerwraak over te gaan tot uithuisplaatsing. Deze Aanwijzing Huiselijk geweld en eergeburgemeestersblad 58 2010
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relateerd geweld (2010A010)1 formuleert randvoorwaarden voor de invulling van lokale samenwerking
tussen politie, OM en reclassering. Zoals de aanwijzing
stelt, kan door de aanhouding van een verdachte (bij
een vermeende eerschending) een tot dan toe bewaard
geheim uitlekken, waardoor het gevoel om de geschonden eer te herstellen nog versterkt wordt.
Daan Driessen vertelt dat de eerwraakkwesties vaak
ook nog in het land van herkomst worden besproken.
Via druk telefoonverkeer wordt met Turkse, Koerdische, Afgaanse, Irakese, Marokkaanse of Hindoestaanse familieleden overlegd. De pater familias bepaalt in
veel gevallen of de eerwraak in Nederland al dan niet
moet worden uitgevoerd. Daarbij komt het ook voor
dat een eerwraak alsnog wordt uitgevoerd als een behoudender pater familias komt te overlijden en wordt
opgevolgd door een minder gematigd familielid. Wanneer een dreiging dergelijke vormen aanneemt, valt
een bedreigde onder het Stelsel Bewaken en Beveiligen dat zich er speciaal op richt om ernstig bedreigde
personen veiligheid te bieden.2

Tijdelijk opvangadres
Wanneer een situatie van eerwraak zich voordoet, is
‘onderduiken’ in een opvanghuis vaak een van de weinige alternatieven. Maar ook die oplossing blijkt volgens Harry Thomassen niet zaligmakend. Thomassen
vertelt over een vrouw die met kinderen bij haar man
vandaan was gevlucht. Het beschermen van de vrouw
was ongelooflijk moeilijk en botste met tal van regels
en procedures. Mutaties in het burgerservicenummer
konden wegens wettelijke bepalingen niet worden
doorgevoerd. Een onderduikadres lekte uit, omdat de
belastingdienst een schuld had te innen van beide echtelieden. Zij ontvingen een brief waarop beider adressen waren vermeld. Toen de moeder en kinderen daarna naar een nieuw toevluchtsoord uitweken, liepen zij
tegen nieuwe administratieve problemen aan toen ervoor werd gekozen de vrouw op een ander adres te
laten wonen dan waarop zij met haar BSN stond ingeschreven. Omdat zij niet in de nieuwe woongemeente
stond ingeschreven, kon deze gemeente geen uitkering
verstrekken, terwijl de oude gemeente een uitkering
moest verstrekken aan iemand die daar in werkelijkheid niet woonde. De kinderen gingen ook in een andere gemeente naar school dan waar zij stonden ingeschreven. In de ene gemeente had de leerplichtambtenaar daardoor een inschrijving van kinderen die er
nooit kwamen. In de andere gemeente liep de leerplichtambtenaar er tegenaan dat er leerlingen aanwezig waren die niet stonden ingeschreven. De oude
school kon bovendien geen overdracht doen aan de
nieuwe school, omdat de administratieve achterdeur
20
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bewust was gesloten. Op de nieuwe school moesten
leerkrachten er voor zorgen dat geen gegevens en foto’s van de kinderen op internet verschenen.

Aandachtspunten eerwraak
Thomassen en Driessen doen een beroep op burgemeesters om pragmatische oplossingen te zoeken voor
dergelijke dilemma’s. Hulp en medewerking van de gemeente zijn essentieel. Daarnaast doen Thomassen en
Driessen een beroep op burgemeesters om hun adviseurs te bevragen of er mogelijk sprake is van eerwraak. De volgende punten geven volgens de experts
bij eerwraak een indicatie of er mogelijkheden zijn om
tot een oplossing te komen:
– kunnen inschatten of het een individuele of een
groepsdreiging is;
– wat voor de dreigende partij het heikele punt is;
– wie bij de dreigende partij beslissingen neemt;
– kunnen bepalen wie van de dreigende partij als ingang kan dienen;
– weten hoe er tegen degene aangekeken wordt die
door ons als gesprekspartner naar voren wordt geschoven, met andere woorden: geniet deze aanzien
en respect;
– kennis hebben welke mogelijkheden er voor de andere partij acceptabel zijn om het probleem op te
lossen;
– weten hoe deze mogelijkheden gecreëerd moeten
worden, met andere woorden hoe verloopt het proces om tot deze mogelijkheid te komen;
– weten welke handelingen het probleem vergroten;
– weten wat ons optreden voor een verwachting van
het resultaat bij de ander oplevert.
Resumerend stellen Thomassen en Driessen vast dat
het inschatten van een potentiële eerwraakcasus veel
kennis van zaken vraagt van de behandelende personen. Zij wijzen burgemeesters erop om zich goed te
laten adviseren en niet ‘zonder meer’ te laten verleiden
om zonder kennis van zaken in eergerelateerd geweld
zaken op te treden. Ondanks alle goede bedoelingen
bestaat dan het risico dat een situatie door een verkeerde inschatting juist escaleert. <
Wouter Jong/NGB

1

De aanwijzing van het openbaar ministerie en volledige wettekst
zijn terug te vinden in het OOV-bevoegdhedendossier op
http://www.burgemeesters.nl/bevoegdheden

2 http://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht/
veiligheid/@151380/aanwijzing/

Procesoptimalisatie, betere
dienstverlening én bezuinigen

Als Ambassadeur Minder Regels Meer Service
wil ik het begrip procesoptimalisatie onder uw
aandacht brengen. Het begrip hoor je steeds
vaker, maar eigenlijk zijn gemeenten er al heel
lang mee bezig. Veel gemeenten hebben al stappen gezet om te dereguleren en de dienstverlening te verbeteren. In Deventer hadden wij in
2007 al een projectplan over deregulering en
misschien hadden we dat toen al ‘procesoptimalisatie’ kunnen noemen.
In deze tijd lijken het verder verbeteren van publieke dienstverlening en bezuinigingen op gespannen voet met elkaar te staan. Niets is echter
minder waar! Het is mogelijk een ‘win-win’ te bereiken door als gemeente te besparen en tegelijkertijd ondernemers en burgers sneller te bedienen. Nog meer aandacht voor het onderwerp,
ongeacht het woord dat wij ervoor gebruiken,
verdient zich dus dubbel terug.
Dan is het van groot belang om nog eens heel
kritisch te kijken naar de interne organisatie en
de werkprocessen rond publieke dienstverlening. Welke gegevens moet een aanvrager van
een vergunning bijvoorbeeld inleveren en hebben we dat allemaal echt nodig? En hebben we
de gegevens die we echt nodig hebben niet al
voor een deel ‘in huis’ beschikbaar?  Wie moet
zich er allemaal als adviseur en beoordelaar mee
bemoeien? Is een uitvoerige vergunningprocedure eigenlijk wel nodig? Kan niet worden volstaan
met een melding of is er misschien een flitsvergunning mogelijk? Door je deze en vele andere
vragen te stellen, blijken heel wat processen nog

sneller en efficiënter georganiseerd te kunnen
worden.
In Deventer heeft procesoptimalisatie effect gesorteerd. Je ziet dat ook terug bij onze score op
allerlei ranglijsten zoals bij de vijf Beloften. In
mijn regio, Overijssel en Drenthe, staat Deventer
daarbij aan kop. Natuurlijk is een hoge score
niet een doel. Ons doel was onze inwoners beter
van dienst te zijn en om efficiency te bereiken.
Uit recent onderzoek blijkt dat veel gemeenten
net als Deventer in het collegeprogramma aandacht schenken aan verbetering van de bedrijfsvoering. Bij ons in Deventer heet dat ‘bezuinigingsmogelijkheden op het gebied van bedrijfsvoering en organisatie van de gemeente als eerste worden onderzocht’. U kunt dat onderzoek
starten door na te gaan of beproefde instrumenten en goede oplossingen van collega-gemeenten ook bij u invoering verdienen. Waar u die
vindt? Spreek mij daarop aan en ik verwijs u
door! Of kijk op www.minderregelsmeerservice.nl

Andries Heidema,
burgemeester gemeente Deventer
ambassadeur Minder Regels Meer Service
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Nieuwe penningmeester
Armand Cremers heeft besloten om per 1
december a.s. zijn functie als burgemeester van Beek te beëindigen. Daarmee
komt er ook een einde aan zijn penningmeesterschap van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Binnen
het bestuur van het NGB is Jan Broertjes
(burgemeester van Midden-Drenthe) bereid gevonden om de functie van penningmeester over te nemen. Komend voorjaar
zal de ledenvergadering zich moeten uitspreken over de vervulling van de ontstane vacature van bestuurslid.

Lochem komt weer in zicht
Deze maand (november) ontvangen de
burgemeesters weer de uitnodiging voor
de Lochemconferenties. Het programma
is nog in ontwikkeling, maar vast staat
dat er veel aandacht zal zijn voor ‘De
jeugd van tegenwoordig’ en de ontwikkelingen in het moderne medialandschap.
De conferenties vinden plaats van het
dinsdagavond-diner tot en met de lunch
op donderdag op:
18-20 januari
25-27 januari
1-3 februari
8-10 februari
15-17 februari
1-4 maart.
Reserveert u tenminste twee van deze
data in uw agenda. De plaatsing van deelnemers is de afgelopen jaren namelijk
moeilijker geworden, omdat velen slechts
één optie opgaven.

verschenen
Zakboek openbare orde en
veiligheid
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft weer een nieuwe publicatie: het Zakboek openbare orde
en veiligheid. Het zakboek geeft een
beknopt overzicht van de bevoegdheden van de burgemeester op het terrein van openbare orde en veiligheid.
Naast een beschrijving van de wettelijke bepalingen, staan er aandachtspunten voor de toepassing in en zijn er
korte praktijkcasus beschreven. Naast
het gedrukte zakboek is er op
www.burgemeesters.nl/bevoegdheden
een webversie, waar de actualiteit
wordt bijgehouden en achtergrondinformatie beschikbaar is.
Het zakboek telt 84 pagina’s en is à
€ 15,00 (incl. verzendkosten) te be-

AmbtsketenTV
Sinds enige tijd bevat de website van het Genootschap een eigen video-kanaal. Het bureau van het NGB verzamelde allerlei filmpjes van burgemeesters in niet alledaagse
omstandigheden. Deze kunt u nu zien op
www.burgemeesters.nl/ambtsketentv.

Wie wordt Worldmayor 2010?
De spanning is te snijden! Burgemeesters
in alle werelddelen houden de adem in:
wie mag zich binnenkort Worldmayor

stellen bij het NGB-bureau. Een bestelformulier vindt u op
www.burgemeesters.nl/zakboekoov.

2010 noemen. Ooit bracht Ruud Vreeman
het tot de finale en in 2006 werd Job
Cohen gekozen tot First Runner up. In de
2010-editie staan er geen Nederlandse
burgemeesters bij de 25 genomineerden.
Begin november zal Hellen Zille, burgemeester van Kaapstad, de titel overdragen aan haar opvolger. Tot de kanshebbers horen Mick Cornett (Oklahoma City),
Marcelo Ebrard (Mexico City) en Adeleine
Hazan (Reims). Wilt u de uitslag zien? Kijk
dan op www.worldmayor.com.

Grip op beleid
De eerste praktijkgids voor de beleidsadviseur/beleidsmedewerker: Grip op beleid
Beleid maken is een heel boeiend en uitdagend proces. Het is echter ook lastig
omdat ieder ontwerp- en veranderproces uniek is. Met deze gids maakt u een
mooie, korte rondreis door het beleidsproces en het schrijfproces:
- Tips en handvatten
- Aanwijzingen, richtingen en methodieken
- Waarschuwingen, valkuilen en herkennen van fouten
Handig als studieboek en naslagwerk!
Prijs: € 15,90 incl. btw
ISBN: 978 90 12 13297 8
Auteurs: drs. Fransien Roovers, drs. Joan van Belzen
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Voor meer informatie en bestellen:
www.sdu.nl/lokaalbestuur
of bel Sdu Klantenservice op (070) 378 98 80.

c o lo f o n
Opleidingengids 2011
De opleidingengids 2011 is in productie.
In de loop van november zal de gids op
de spreekwoordelijke deurmat van de
burgemeesters vallen. Net als andere
jaren staan er in de gids weer ruim dertig
verschillende trainingen en cursussen.
Voor een deel succesvolle bestaande opleidingen en voor een deel nieuwe. Blijvend zijn onder andere Mediationvaardigheden, Bestuurlijke handhaving en Symboliek in communicatie. Nieuw zijn onder
andere:
– Culturele diversiteit in de gemeente;
– College en collegiale verantwoordelijkheid;
– Raad; eenheid en verscheidenheid;
– De krimpende gemeente.

Vermiste Tweede
Wereldoorlogslachtoffers
De Tweede Wereldoorlog is 65 jaar voorbij. Toch is het voor een grote groep nabestaanden van vermiste personen nog
steeds een onafgesloten hoofdstuk. Zij
verkeren sindsdien in onzekerheid over
het lot van hun partner, broer, zus, vader
of moeder. We zien het dagelijks in televisieprogramma’s zoals Vermist of Spoorloos: de tijd heelt zeker niet alle wonden.
Bij het oplossen van deze oude verdwijningzaken speelt de burgemeester een
belangrijke rol. De burgemeester is de bewaker van dit actuele erfgoed. Op de
website van het Genootschap
www.burgemeesters.nl/oorlogslachtoffers vindt u een artikel van adjudant
Geert Jonker, hoofd van de Bergings- en
Identificatie Dienst Koninklijke Landmacht
(BIDKL). Daarin kunt u zien wat de rol van
de burgemeester kan zijn in de bescherming van naamloze oorlogsgraven op begraafplaatsen en bij berging van vliegtuigwrakken.

NGB en VNG over veiligheidsbeleid
Veiligheid is gebaat bij een duidelijk evenwicht tussen aansturing vanuit justitie en
het openbaar bestuur. Geef het openbaar
bestuur de mogelijkheden om de aansturing van politie lokaal en op het niveau
van de veiligheidsregio’s, het natuurlijke

niveau van samenwerking, te organiseren.
Onverkorte doorvoering van de politieplannen van het kabinet heeft een negatief effect op de prestaties van de politie.
Dat stellen de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) in
een verklaring over de toekomst van het
Nederlandse veiligheidsbeleid.
In het nieuwe bestel wordt het ministerie
van Justitie omgevormd tot het ministerie
van Veiligheid en Justitie, dat ook de politie zal beheren. De politie zal hiermee
naar de verwachting van VNG en NGB nog
meer voor het dilemma staan: tegemoetkomen aan de van bovenaf opgelegde
justitieprioriteiten of rechtdoen aan lokale veiligheidsproblematiek. VNG en NGB
bepleiten aansluiting bij het natuurlijk niveau van regionale afstemming in het
openbaar bestuur op het terrein van veiligheid. In de nieuwe Politiewet zou op
het niveau van de huidige veiligheidsregio’s door gemeenten invloed moeten
kunnen worden uitgeoefend. VNG en NGB
willen een instemmingsrecht bij de besluitvorming over de politie-inzet, de politiesterkte, politiebureaus en de benoeming van de politietop. De nieuwe Politiewet moet verder aan een aantal voorwaarden voldoen zodat de burgemeesters
lokaal hun gezagstaak kunnen uitoefenen, door een recht op een lokale driehoek en een instemmingsrecht bij de benoeming van de lokale politieleiding.
De basis voor deze voorstellen vormt het
recent verschenen rapport ‘Sleuren of
sturen - Gemeenten en de sturing van veiligheid en de politie’ van prof. dr. P.W.
Tops en anderen. Het rapport doet concrete voorstellen die een breed draagvlak
hebben bij het lokaal bestuur en de politie, waaronder over de versterking van de
lokale aansturing van de politie. Hiermee
wordt voorkomen dat taken op het terrein
van de openbare orde alsnog ondergeschikt raken aan de justitiële taken. Bureaucratie wordt teruggedrongen door op
het niveau van de huidige veiligheidsregio’s gemeenten invloed te geven op het
beleid en beheer en op lokaal niveau de
positie van de burgemeester te versterken.
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De regeringscoalitie wil het ook in Nederland: dat de politie niet meer valt onder de minister die over het bestuur gaat, maar politie en justitie in één departement. In Suriname is dat al decennia lang de praktijk.
De secretaresse van het Genootschap, Vandana Jankipersadsing, was de afgelopen weken voor familiebezoek in Suriname. Ze kwam weer terug met deze foto van het ministerie van Justitie en Politie aan de Henck
Arronstraat 1 in Paramaribo. Ziet het ministerie er straks in Den Haag ook zo uit of zullen de bezuinigingen op de Rijksgebouwendienst (dat nu ook onder de minister van BZK valt) minder zijn dan in Suriname?

