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commentaar

Inhoud

Vergissing

Wat ging er in jullie hoofden om toen je pakweg 18 jaar 
was? Het zal van persoonlijke omstandigheden afhan-
gen, van de tijd en van de context waarin jullie je bevon-
den. In mijn geval was het 1970, ik had net het ouderlijk 
huis verlaten voor een baan met goede vooruitzichten en 
was maatschappelijk zeer actief. Ik treurde om de dood 
van Janis Joplin en Jimi Hendrix en hield een knipselmap 
bij van de Westduitse Rote Armee Fraktion (RAF) waar-
mee ik sympathiseerde, omdat de leden wilden afreke-
nen met het naziverleden van de vorige generatie. Ik 
begrijp mezelf nu niet meer, want de RAF pleegde 34 
politieke moorden en maakte onschuldige slachtoffers 
bij bankovervallen en bomaanslagen, ook in Nederland.
Die herinneringen komen bij mij boven, als ik mij probeer 
te verdiepen in de jongens en meisjes die hun heil 
zoeken in de Islamitische Staat. Als we wisten wat hen 
drijft, zouden we effectiever kunnen optreden. Repressie 
alleen lost nooit wat op, kan het probleem zelfs groter 
maken. Collega’s als Van der Laan en Aboutaleb begrij-
pen dat. Zij zijn duidelijk, trekken grenzen, maar staan 
ook open voor ouders en omgeving die hun kinderen wel 
willen, maar kennelijk niet kunnen tegenhouden. 
Aboutaleb kan zich als moslim in deze situatie net wat 
meer permitteren. Hij kan zeggen wat velen denken: als 
je het hier niet ziet zitten, dan rot je maar op. Niet al die 
oprotters zullen hun heilstaat vinden. Misschien besef-
fen ze in het oorlogsgebied dat wat ze hebben achterge-

laten eigenlijk meer de moeite waard was om voor te 
vechten. Te laat, terugkeren schijnt moeilijk te zijn. Dat 
maakt Jihadstrijders die dat wel lukt, bij voorbaat 
verdacht. Zij moeten gevolgd worden, om onze samenle-
ving te beschermen. Maar helpt het als de premier zegt 
dat je beter daar dood kunt blijven? 
In het arbeidersgezin waarin ik opgroeide leerde ik niet 
te eten met mes en vork, maar wel dat je zelfs je ergste 
vijand nooit dood mocht wensen. Kwestie van bescha-
ving. De uitdagingen lijken nu groter dan in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw, toen de leuze ‘uw rechts-
staat is de onze niet’ er in ging als zoete koek. Juist nu 
mag een leider het hoofd niet verliezen. De kans om bij 
een verkeersongeluk om te komen is in Nederland nog 
altijd groter dan dat je het leven laat bij een terroristi-
sche aanslag. 
Deskundigen zijn het erover eens dat Poetin in Rusland 
bijdraagt aan een klimaat, waarin mensen die anders 
denken hun leven niet zeker zijn. Dat pilsje dat onze 
koning in Sotsji met Poetin dronk, onder de ogen van de 
premier, was achteraf toch een vergissing? Poetin’s 
wereld is toch de onze niet?

Johanneke Liemburg
Burgemeester van Littenseradiel
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Tijdens de Lochemconferenties gaf Albert Jan Kruiter een inleiding over de publieke zaak. Als weten-
schapper en oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden zoomt hij in op de ontwikkeling van de 
publieke zaak vanuit de Griekse Oudheid tot nu. Daarnaast gaf hij zijn reflectie op de toekomst van de 
verzorgingsstaat. De grote kans van de decentralisaties ligt in het bieden van maatwerkoplossingen.

De toekomst van de     verzorgingsstaat is lokaal 
Vanuit historisch perspectief naar de toekomst

Het begrip participatiesamenleving is niet 
nieuw. Bij de oude Grieken was de publieke 
zaak van een elite die tijd en geld had om 

zich daarmee bezig te houden. Volgens Socrates was 
meedoen en opoffering als burger belangrijker dan 
winnen. Voor iedereen die zich aan de publieke 
moraal onttrok introduceerde hij de term “idiotes”. 
Ook Plato en Aristoteles onderschreven het belang 
om burgers te betrekken. Dit alles zonder rechten, 
behalve het kiesrecht. Naarmate het individualisme 
meer terrein won, kwamen er meer wetten. Het waren 
de Romeinen die rechten aan plichten gingen koppe-
len. Geschiedschrijver Tacitus had volgens Kruiter al 
vlot door dat hoe individualistischer de Romeinen 
werden, hoe meer regels er nodig waren om ze in het 
algemeen belang te laten handelen. In het Italië van 
de Renaissance stond voor Patriciërs de publieke 
moraal nog boven de private moraal; de fraaie open-
bare ruimte in steden als Venetië, Bologna en Floren-
ce getuigt daar nog van. 
Pas na de Amerikaanse (“We the People”) en later de 
Franse Revolutie werd de officiële opvatting dat ieder 

mens bij zijn geboorte burger is, met overeenkomsti-
ge rechten. Thorbecke was daar benauwd voor en 
merkte in 1844 (in de rede Over het Hedendaagsche 
Staatsburgerschap) op dat als iedereen verantwoor-
delijk is voor de publieke zaak, dit volgens hem 
niemand meer was. Burgers die druk bezig zijn met 
overleven, hebben geen oog voor de publieke zaak: 
“Zijn blik, gebonden aan de eigen dagelijksche 
behoefte, kan zich tot de algemeene zaak niet verhef-
fen”. Het zaadje van de verzorgingsstaat was daar-
mee geplant. Na de Tweede Wereldoorlog begon de 
wederopbouw van Nederland en daarmee de decen-

tralisatie. Kerken en Vakbonden kregen taken en vrij-
willigers werden professionals. In deze tijd werd 
tevens het ministerie voor Maatschappelijk Werk 
opgericht. Eind jaren zeventig en tachtig stond de 
individuele ontplooiing centraal en in de jaren 
negentig werd de burger “klant” waarbij het eigen 
belang centraal stond. Dit was tevens de start van 
het persoonsgebonden budget (PGB). Gelden die 
hiervoor beschikbaar werden gesteld waren dusda-
nig omvangrijk dat er uiteindelijk 3,5 miljard euro 
beschikbaar was in 2010. Toen werd controle  
noodzakelijk. We bleken namelijk iets gerealiseerd  
te hebben wat praktisch en financieel niet haalbaar 
was. Dit betekende weer een centralisatie. Volgens 
Kruiter is Nederland door “pervers egalitair denken” 
zo snel gecentraliseerd en tegelijkertijd geïndividua-
liseerd, dat burgers steeds vaker verstrikt raken in 
een regelweb. Toen werd de WMO geïntroduceerd en 
uiteindelijk werden begin dit jaar naast deze zorgta-
ken ook de jeugd- en participatietaken met een 
aanzienlijke bezuinigingsopgave overgeheveld naar 
de gemeente. Een interessante opgave aldus Kruiter. 

Groswerk versus Maatwerk 
Om deze bezuinigingsopgave te realiseren is een 
andere manier van denken noodzakelijk. Kruiter 
illustreert dit met de “donut”. Het gat in de donut is 
de bewegingsvrijheid (discretionaire ruimte) ten 
opzichte van het protocollaire denken, ofwel het 
maatwerk. De decentralisatie biedt dus kansen om 
naast het gestandaardiseerde groswerk voor een 
grote groep mensen, maatwerk te bieden aan een 
incidentele groep mensen. Kruiter noemt dit “lef” en 
een professionele competentie om ruimte te 
pakken. Deze andere manier van denken gaat langs 
het afwegingskader van democratische, economi-
sche, juridische en maatschappelijke (eigen kracht) 
legitimering.
Een illustratieve casus is Eveline die geen recht meer 
heeft op jeugdzorg toen zij 18 jaar werd. Drie jaar 

‘Ieder mens is bij zijn geboorte burger, 
met overeenkomstige rechten.’
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De toekomst van de     verzorgingsstaat is lokaal 

lang logeerde zij bij vrienden totdat zij een kind 
kreeg. Toen ging ze naar de nonnen. Deze zochten 
contact met het jeugdteam, dat voor haar een urgen-
tieverklaring voor woonruimte regelde. Eveline kwam 
echter op straat te staan, want het zou nog drie 
maanden duren voordat er een geschikte woning 
beschikbaar was. Het instituut voor Publieke Waar-
den boog zich over deze casus en huurde een parti-
culiere woonruimte (sociaal hospitaal) voor Eveline 
en haar kind voor 1.000 euro per maand. Hiermee 
werden kosten op onder andere uithuisplaatsing van 
een jeugdige (40.000 euro) en reguliere zorgtraject-
kosten bespaard. Bovendien voldeed deze oplossing 
aan de bovengenoemde legitimering. 

Lekke banden repareren
Het instituut voor Publieke Waarden wil de lokale 
overheid uitdagen om in het gat van de donut te 
springen. De belangrijkste waarde voor een kleine 
groep kwetsbare mensen is bestaanszekerheid. Deze 
kan alleen gegarandeerd worden door maatwerkop-
lossingen aan te bieden (het gat van de donut) in 
plaats van hulpverlening door gestandaardiseerde en 

generalistische oplossingen (deeg van de donut). 
Maatwerkoplossingen zijn doorgaans zelfs goedkoper 
dan de gestandaardiseerde oplossingen. Volgens 
Kruiter hebben we door de gemeentelijke verordenin-
gen veel dichtgeregeld waardoor we denken dat  

iets niet mag, kan of werkt. Terwijl de decentralisatie 
juist mogelijkheden biedt om te experimenteren.  
Door te weten waar het lek in de band zit, ontstaat 
een nieuwe manier van denken en daarmee nieuwe 
oplossingen. <

Anouck Haverhoek/NGB
Meer informatie: www.publiekewaarden.nl

Sebastiaan van 't Erve, burgemeester van Lochem, ontvangt zijn collega's 

in Gorssel tijdens de excursie naar museum More.

‘De decentralisatie biedt kansen om  
gelegitimeerd maatwerk te bieden.’
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Rond het moment dat de voorzitter de Lochemconferenties afsluit, ontvangen de deelnemers per mail 
altijd een evaluatieformulier. Daarop kunnen zij hun waardering voor de verschillende onderdelen van 
het programma geven en suggesties doen om de conferenties nog beter te maken. Alles overziend 
gaven de deelnemers als gemiddeld rapportcijfer een 8,4 voor de conferenties. Het Burgemeestersblad 
blikt terug met Ruud van Bennekom, die in de laatste twaalf jaar al 66 conferenties meemaakte.

8,4 voor Lochem 2015

‘eigenlijk weet je elk jaar wel dat veel burge-
meesters naar Lochem willen komen’, zegt 
Ruud van Bennekom, ‘maar het is toch 

iedere keer weer spannend om te zien hoe de 
aanmeldingen lopen. Ook nu hadden we zo’n 300 
inschrijvingen, waarvan er 220 daadwerkelijk hebben 
deelgenomen. Het is fantastisch dat meer dan de 
helft van de burgemeesters deelneemt, tegelijk is het 
daarmee ook een grote uitdaging om een programma 
te maken dat voor zo’n brede groep interessant is.’ 
De Commissie professionalisering van het genoot-
schap, die de conferenties organiseert, is in het 
toelatingsbeleid wel strenger geworden. ‘We merkten 
een paar jaar geleden dat de conferenties te veel een 
duiventil werden. Dat komt de kwaliteit van de confe-
renties niet ten goede en het is erg sneu voor de 
burgemeesters op de reservelijst die graag de hele 
conferentie hadden willen bijwonen’, aldus Ruud van 
Bennekom. ‘Het samen uit – samen thuis principe 
werkt goed. In de evaluatie zie je dat ook terug. Het 
programma kent altijd een opbouw en komt pas goed 
tot zijn recht als je alle onderdelen volgt. Vergelijk het 

maar met een lied. Dat heeft een ritme, coupletten en 
een refrein. Als je één ervan niet hoort, is het wel 
leuk meezingen, maar dat verveelt snel.’

Museum More
De conferenties beginnen al een aantal jaren met een 
diner pensant op de dinsdagavond en duren tot en 
met de lunch op donderdag. Om de lange zit in het 
hotel – het vertrouwde hotel ’t Hof van Gelre – het 
doorbreken is er elk jaar een intermezzo. ‘Dat liep nu 
wat anders dan gepland. De bedoeling was een 
bezoek te brengen aan Museum More dat in en aan 
het oude gemeentehuis van Gorssel (ook gemeente 
Lochem) gerealiseerd wordt. Door tegenvallers in de 
werkzaamheden was het niet mogelijk om het 
gebouw binnen te gaan en moesten we ons beperken 
tot een blik van buiten en een presentatie over het 
gebouw door medewerkers van het museum. Maar 
het was een mooie onderbreking, waarbij iedereen in 
de busreis kon zien hoe groot de gemeente Lochem 
is.’

Op naar 2016
In haar aprilvergadering bespreekt de Commissie 
Professionalisering de evaluatie van de Lochemcon-
ferenties 2015 en dan komen de eerste contouren 
voor de editie 2016 in beeld. ‘De commissie kijkt dan 
goed naar de suggesties die de deelnemers in de 
evaluatie hebben gedaan voor onderwerpen en 
mogelijke sprekers. Daar heb ik al mooie ideeën bij 
zien zitten’, zegt Ruud van Bennekom. ‘Maar het is 
een uitdaging om in de vorm en inhoud weer iets 
nieuws te vinden dat Lochem 2015 kan evenaren of 
overtreffen. De lat komt steeds hoger te liggen, maar 
de commissie wil de sprong graag wagen.’ <

Ruud van Bennekom/NGB

Ruud van Bennekom en Ted Baartmans, na afloop 

van de laatste Lochemconferentie van dit jaar.
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Het burgerinitiatief lijkt een nieuwe vinding waar 
vele lokale politici warm voor lopen. Burgers die 
samen iets willen, moeten geholpen worden en 
hun plannen mogen niet om zeep worden 
gebracht door overijverige ambtenaren of regen-
teske bestuurders die alleen oog hebben voor 
hun eigen plannen. Dat is zo’n beetje de heersen-
de opvatting.
Maar die opvatting lijkt me te kort door de bocht. 
Onze samenleving gedijt bij initiatief en dagelijks 
worden er in alle steden en dorpen allerlei initia-
tieven genomen waar de gemeente buiten staat. 
Anders wordt dat als er belangentegenstellingen 
zijn of de gemeente middelen vrij moet maken 
om een initiatief financieel te ondersteunen. Het 
afwegen van belangen en op basis daarvan tot 
keuzes komen, is onze belangrijkste opdracht. 
Dat doen we niet op basis van willekeur of 
sympathie. Want meestal hebben we te maken 
met een dwingend wettelijk kader. “Ah, daar 
hebben we weer zo’n bureaucraat die zich op 
regeltjes beroept!”, zal de initiatiefrijke burger nu 
denken.
Maar als we de regels al te lichtvaardig aan de 
kant zetten om een initiatief mogelijk te maken 
zal de burger die zich benadeeld voelt naar de 
rechter stappen en daar zijn gelijk halen. Weg 
initiatief want gestrand in de rechtszaal.
Een andere valkuil betreft de politieke arena. 
Initiatieven die de gemeente geld kosten worden 
natuurlijk door de gemeenteraad beoordeeld. De 
verschillende politieke fracties zullen een 
bepaald initiatief waarschijnlijk heel verschillend 
waarderen. Voor burgers kan het heel teleurstel-
lend zijn om vanaf de tribune gade te slaan hoe 
hun voorstel wordt bekritiseerd en uiteindelijk 
wordt weggestemd omdat een politieke meerder-
heid ontbreekt. Weg initiatief, want gestrand in 
de raadzaal. Hoe jammer en teleurstellend en 

uiteindelijk niet bevorderlijk voor een goede rela-
tie tussen burgers en hun bestuur.
Burgerinitiatieven zijn waardevol en moeten zo 
goed mogelijk worden begeleid. Het vergt stuur-
manskunst en vakmanschap om burgerinitiatie-
ven niet te laten stranden in de rechtszaal of in 
de raadzaal. Want tussen droom en daad staan 
wetten en praktische bezwaren! 
Een mooie rol voor de burgemeester om initiatief-
rijke burgers bij de hand te nemen om hen te 
helpen hun dromen te realiseren. 

Bernt Schneiders

Burgemeesters voor 
Burgerinitiatief!
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Tijdens de Lochemconferenties 2015 heeft Ted Baartmans vijf keer een workshop ‘Liefde in tijden van 
decentralisaties’ gegeven. De titel verwijst naar de roman van Marquez (Liefde in tijden van cholera). 
In het boek weet de hoofdpersoon met oeverloos geduld en na jarenlange avances op hoge leeftijd zijn 
jeugdliefde toch voor zich te winnen.

Liefde in tijden van    

‘think global, act local’. Deze uitspraak werd 
circa veertig jaar geleden al gedaan door 
Patrick Geddes, maar lijkt nu pas volledig 

toegepast te gaan worden. Decennia lang is door loka-
le bestuurders aangegeven dat zij beter in staat zijn 
verantwoorde keuzes te maken in plaats van provincia-
le of landelijke besturen. Het is pas de laatste vijf jaar 
dat er langzaam, maar onomkeerbaar een proces komt 
van deregulering en decentralisatie.  

De motieven achter deze transitie verschillen van het 
dereguleren van verantwoordelijkheden tot bezuinigin-
gen. Bijzonder is het dat decentralisatie bij de gemeen-
ten in het landelijke nieuws al snel een negatief frame 
heeft gekregen. Aanvankelijke zorgen werden van te 
voren sterk uitvergroot en breed uitgemeten in artike-
len. Dat geldt nu eveneens voor de missers die 
gemaakt worden. Terwijl er in de praktijk heel veel 
goed gaat. Vooral de volksvertegenwoordigers doen 
daar nog graag een schep bovenop. Is het bij hen 
jaloezie voor het verlies aan verantwoordelijkheid of 
gezag? De gretigheid waarmee gereageerd wordt na 
jarenlange vermijding is soms schrijnend. Afgeleid van 
het thema van de Lochemconferentie 2015 kun je je 
afvragen wat de verantwoordelijkheid van de burge-
meester is in de informatievoorziening. Wat betekent 
deze decentralisatie voor de burgers? Welk gedrag of 
welke houding wordt er verondersteld? Op welke wijze 
kan de burgemeester burgers stimuleren mogelijkhe-
den die decentralisatie biedt te benutten?

Vragenlijst
Voorafgaand aan de workshop is een vragenlijst rond-
gestuurd naar de deelnemende burgemeesters. De 

vragenlijst bestond onder andere uit de vraag hoe 
burgers geïnformeerd worden over de decentralisa-
ties in de gemeente. Duidelijk werd dat brieven veel 
gebruikt worden; zowel algemene als persoonlijke 
brieven. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van 
de lokale of regionale krant, de eigen informatie-
krant, of een eigen pagina in de lokale of regionale 
krant. Speciale bijeenkomsten met als thema decen-
tralisatie werden genoemd en druk bezocht. Een 
daaropvolgende vraag die aan de orde kwam was: 
welke van deze ingezette communicatiemiddelen 
leverde een goede respons op? Opvallend uit deze 
resultaten was, dat communicatiemiddelen met een 
persoonlijke element het meest genoemd werden. 
Het waren opnieuw de brieven maar dan wel voorna-
melijk het gebruik van persoonlijke brieven. Het 
hebben van persoonlijk contact op de bijeenkomsten 
bleek het meest effectief te zijn. Uit de beantwoor-
ding blijkt dat dergelijke persoonlijke contacten door 
de burgemeester en door de burger als meest prettig 
wordt ervaren. 

Ander gedrag burger
In tijden van decentralisaties lijkt de verantwoorde-
lijkheid van de burger anders te komen liggen. Waar 
vroeger voor de burger gekozen werd, mag deze nu 
zelf meer kiezen. Burgers worden uitgedaagd zelf 
initiatief te nemen en zelfredzamer in de maatschap-
pij te staan. Minder volgen en meer leiderschap te 
nemen. Dit vraagt een andere manier van denken en 
ander gedrag van de burger. Wie stimuleert de burger 
in deze transformatie? Wat is de verantwoordelijkheid 
van de burgemeester hierin? De liefde waarover 
gesproken wordt in de workshop ‘Liefde in tijden van 
decentralisaties’ vertaalt zich in het geven van 
aandacht. Uiteindelijk is immers het diepste verlan-
gen van ieder mens om gewaardeerd en gerespec-
teerd te worden. Hier begint dan ook iedere vorm van 
communicatie. Waardering en respect ervaren 
mensen direct door het geven van aandacht. Aange-
zien de burgemeester dagelijks tientallen zo niet 
honderden mensen aan zijn of haar bureau heeft die 

‘Het diepste verlangen van ieder mens  
is om gewaardeerd en gerespecteerd  
te worden.’
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Liefde in tijden van    decentralisaties

om aandacht vragen of soms schreeuwen, lijkt de 
vraag gerechtvaardigd wie oprechte aandacht verdie-
nen in tijden van decentralisaties. Welke rol speelt 
voorbeeldgedrag hier? Over deze en andere vragen 
hebben de deelnemende burgemeesters nagedacht 
en gediscussieerd. 

Oprechte aandacht
Het is duidelijk dat iedereen oprechte aandacht 
verdient in de gemeente. Echter zorgen sommigen 
ervoor dat zij (te) veel in het licht komen te staan of 
dat zelfs opeisen, terwijl anderen daarentegen altijd 
in de schaduw blijven staan. Een groep burgemees-
ters citeerde daarbij een gedicht van Gerard Reve die 
dit fenomeen omschrijft:

Zuster Immaculata die al vierendertig jaar
verlamde oude mensen wast, in bed verschoont,
en eten voert,
zal nooit haar naam vermeld zien.

Maar elke ongewassen aap die met een bord: dat hij
vóór dit, of tegen dat is, het verkeer verspert,
ziet 's avonds reeds zijn smoel op de teevee.
Toch goed dat er een God is.

Hotel 't Hof van Gelre, 

al sinds 1982 de locatie  

van de Lochemconferenties.

‘Persoonlijk contact blijkt het meest 
effectief te zijn.’
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Er was grote overeenstemming in het zoeken van 
deze onzichtbare burgers (zusters) die oprechte 
aandacht verdienen. Voorbeelden van dergelijke stil-
le krachten zijn vrijwilligers, ambassadeurs en 
mantelzorgers. Daarnaast zijn veel deelgemeen-
schappen genoemd die juist tijdens decentralisatie 
te weinig in het licht gezet worden: jongeren, alloch-
tonen en ouderen. Aangezien het voor veel burge-
meesters lastig is om het maatschappelijk midden-

veld te bereiken zoeken ze actief en regelmatig 
contact met intermediairs, zoals lokale hulporganisa-
ties, scholen of verenigingen. Hier signaleren ze  
initiatiefrijke burgers die als voorbeeld kunnen 
gelden voor anderen.  

Verbindend leider
Decentralisaties nodigen uit een beroep te doen op 
de gemeenschap. De aandacht die de burgemeesters 
kunnen geven is de aandacht die je ook hoopt terug 
te zien in de lokale omgang. Wanneer van de burgers 

wordt verwacht dat zij zelfredzamer worden kan dit 
niet zonder de hulp van medeburgers. Met de toene-
mende diversiteit is meer verbindend leiderschap 
gevraagd om een gemeenschap te kunnen vormen. 
Om verbindend leider te zijn, is het belangrijk meer-
dere visies naast elkaar te laten bestaan en tegen-
strijdigheden te accepteren. Regelmatig werd in de  
gesprekken stilgestaan in het tegemoet treden van 
zogenaamde vijanden. Hierbij werden voorbeelden 
gegeven in het actief opzoeken van radicaliserende 
jongeren. Door open in gesprek te gaan en hen te 
bevragen en luisteren naar hun motieven. Hiermee 
wordt aandacht geschonken die kan leiden tot 
begrip. Hiervan werden door enkele burgemeesters 
indrukwekkende voorbeelden gegeven. 

Huis aan huis
In de transitie van decentralisaties waarin we ons nu 
bevinden, kunnen met name de lokale media een 
podium bieden om aandacht te schenken aan 
mensen in de lokale gemeenschap. Recente studies 
tonen aan dat de huis-aan-huisbladen een immens 
bereik hebben. De burgemeester kan hierin een 
actieve rol spelen door redacties te wijzen op 
mensen in de gemeenschap die aandacht verdienen. 
Dichter bij huis spreekt de burgemeester bijna dage-
lijks in speeches en presentaties. Juist deze bijdra-
gen zijn het perfecte moment om mensen in het licht 
te zetten. Geef abstracte begrippen als de drie D’s 
daarmee een plaats in de gemeenschap. Benoem 
mensen als het kan bij naam en toon erkennend 
respect voor hen die als voorbeeld genomen kunnen 
worden. 

Voorbeeldgedrag
Iedere gemeente kan zo zijn eigen ‘Jo the Plummer’ 
hebben of zijn ‘Zuster Immaculata’. De burgemeester 
kan hierbij een onzichtbare maar uiterst belangrijke 
taak vervullen. Dit kan door oprechte aandacht te 
schenken aan burgers, door stimulerend te spreken 
over voorbeeldgedrag van anderen en door zelf initia-
tief te nemen naar de lokale media. Onzichtbaar wil 
hier zeggen dat de burgemeester zelf buiten het licht 
blijft. Zet de burger in het licht.  <

Ted Baartmans/De Presentatie Groep

‘Verbindend leider: meerdere visies 
hebben en tegenstrijdigheden 
accepteren.’

Ted Baartmans verzorgde een workshop 

'Liefde in tijden van decentralisaties'.
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Een onrustig bezit

dgbK

Gert-Jan Buitendijk

Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Democratie is geen rustig bezit en vergt permanent 
onderhoud. Dat geldt bij uitstek voor de lokale demo-
cratie. Zeker na de huidige uitbreiding van het 
gemeentelijke takenpakket en budget, is een goed 
functionerende lokale democratie essentieel. Het 
gaat immers om steeds meer. Dit vergt veel van u én 
van BZK. Als hoeder van het openbaar bestuur, 
moeten wij zorgen dat de “hardware” op orde blijft. 
De Gemeentewet, Kieswet en Wet gemeenschappelij-
ke regelingen moeten aansluiten bij de behoeften 
van de tijd. Daarnaast hebben wij samen met de 
gemeentelijke spelers een taak bij het aanjagen van 
en ruimte geven aan initiatieven vanuit de samenle-
ving. Dit is niet voor niets een belangrijk uitgangs-
punt van de Agenda Lokale Democratie. 
We doen dit bijvoorbeeld door een aantal gemeenten 
de mogelijkheid te geven om gebruik te maken van 
een Experimentenwet waarbij knellende wet- en 
regelgeving tijdelijk buiten werking kan worden 
gesteld. Ook zijn we bezig de lokale rekenkamers te 
versterken. We werken samen met de beroepsvereni-
gingen van gemeentelijke spelers aan professionali-
sering, met de burgemeesters is dit inmiddels een 
lange traditie. Ook werken we nauw samen met de 

beroepsverenigingen en de VNG in het programma 
Lokale democratie in beweging, met als centrale 
vraag hoe het samenspel tussen gemeentelijke 
spelers kan bijdragen aan de ontwikkeling van een 
betekenisvolle en innoverende democratie. Met de 
recente uitwisseling tussen de burgemeesters 
hebben de gemeenten Zaanstad en Haarlemmermeer 
een mooi voorbeeld gesteld. Tot slot wil ik de Demo-
cratic Challenge noemen waarbij een uitvraag komt 
naar vernieuwende ideeën die de lokale democratie 
een nieuwe impuls kunnen geven.
Dit vraagt ook iets van u, als burgemeester. U bent 
immers vaak voorzitter van de raad – misschien wel 
de belangrijkste brug tussen inwoners en gemeente 
– en van het college. En ik zie gemeenteraden 
dikwijls worstelen. Er ligt vaak een grote nadruk op 
de taak het college te controleren. Kritisch zijn naar 
collegevoorstellen is belangrijk. Maar het gaat regel-
matig ten koste van de volksvertegenwoordigende 
rol. Juist nu burgers zichzelf organiseren en zich met 
verzoeken melden bij hun gemeente. Hoe positioneer 
je je dan als raad en raadsleden?
Overheid en burgers hebben elkaar nodig. Door de 
G1000 te omarmen hebben de burgemeesters van 
Amersfoort en Uden laten zien dat raad en college 
open staan voor dit soort vernieuwende initiatieven. 
Het is daarbij een zoektocht voor zowel burgers als 
voor raadsleden naar een passende balans tussen 
deze nieuwe rollen. Ik ga daarom graag in discussie 
met u en andere spelers over deze rollen en de lokale 
invulling daarvan. Laten we met elkaar deze bewe-
ging gaande houden en lessen delen over ervaringen 
met nieuwe vormen waarin lokale democratie zich 
kan manifesteren. Ik hoop u daarom te treffen op de 
D(emocratie)1000 op 1 juni a.s., aan de vooravond 
van het VNG-congres. Dan zal hierover een brede, 
vernieuwende dialoog worden gehouden om met 
verschillende spelers uit de samenleving, van 
wethouders tot inwoners en van ondernemers tot 
wetenschappers, de uitdagingen, kansen en vraag-
stukken rondom de lokale democratie te verkennen. 
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Vanaf 2015 zullen de gemeenten moeten bewijzen dat zij in het sociale domein de eerste overheid zijn. 
Tegelijk is de opgave dat het allemaal met minder middelen moet en hebben de gemeenten de ambitie 
dat het anders moet. Veel gehoord is dat verkokering weg moet, bureaucratie moet verdwijnen en de 
samenleving meer zelf moet oppakken. Voor de inwoners, het gemeentebestuur, de ambtelijke organi-
saties en de instellingen die in het werkveld actief zijn, zijn dat fundamentele veranderingen. Het credo 
voor het gemeentebestuur is: Van maken naar mogelijk maken. 

Aan zet op het (nieuwe)    
Lochem 2015: Van maken naar mogelijk maken

burgerkracht en bestuurskracht zullen hand in 
hand moeten gaan. Gemeentebesturen zullen 
de publieke waarde moeten herdefiniëren 

willen zij voor de lokale gemeenschap de betekenis-
volle overheidslaag zijn, die iedereen voor ogen 
heeft. De burgemeester zit daarbij op een interessan-
te positie vanuit zijn rol als voorzitter van de raad en 

van het college en vanuit zijn openbare orde- en 
veiligheidsportefeuille. Veel veiligheidsvraagstukken 
in gemeenten spelen op het snijvlak van zorg en 
veiligheid. Om écht succes te boeken is een integrale 

aanpak nodig, waarin zorg- én veiligheidsmaatrege-
len worden gecombineerd en op elkaar zijn afge-
stemd. Hoe dit eruit gaat zien zal per gemeente 
verschillen en is als puzzelen zonder voorbeeldplaat-
je. ‘Aan de voorkant van het probleem komen’ wordt 
de lokale opgave en uitdaging. Dit vergt kennis, coör-
dinatie, maar vooral bestuurlijke keuzes, focus en 
besluiten.

Van maken naar mogelijk maken 
Het veranderde landschap brengt tevens andere 
verhoudingen met zich mee. Verhoudingen tussen 
rijk en gemeente: van verzorgingsstaat naar verzor-
gingsstad. Tussen gemeenten onderling: de regio als 
nieuw bezielend verband. Tussen de gemeente en 
burgers: van maken naar mogelijk maken en eigen 
kracht. En tot slot binnen de gemeente zelf: van 
gebiedsgericht (fysiek) naar persoonsgericht  
(sociaal) bestuur. De overheid heeft in de loop der 
jaren een automatische zorgbehoefte ontwikkeld 
(verzorgingsstaat). Die kun je niet zomaar de nek 
omdraaien en verwachten dat mensen vanuit hun 
eigen kracht gaan handelen (participatiemaatschap-
pij). Dat heeft tijd nodig en bovendien een proactieve 
houding van en continue dialoog tussen de lokale 
overheid (aanjager, verbinder, regisseur), zorgaanbie-
der (uitvoerder) en burger (participant). 

Doorwaadbare plaatsen
De burgemeester heeft hierin een actieve rol. De rol 
van de raad verschuift van een kader stellende en 
controlerende naar een meer ambassadeursrol van 
de participatiesamenleving. De burgemeester is aan 
zet om hierin te investeren en de raad in beweging te 
houden. Rolafspraken met portefeuillehouders Jeugd 
en Zorg worden tevens noodzakelijk en burgemees-
ters kunnen zich afvragen wat dit voor hun eigen rol 
betekent. In Lochem waren burgemeesters het met 

‘Aan de voorkant van het probleem 
komen’, wordt de lokale opgave 
en uitdaging.'

enkele tips en aandachtspunten van uw collega’s 
•	 krijg zicht op je netwerkpartijen en benut bestaande en nieuwe 

samenwerkingsverbanden;
•	 koppel domeinen zorg en veiligheid aan elkaar (in beleid, in structu-

ren én tussen mensen);
•	 de diagnose (‘het label’) is bepalend voor de aanpak; 
•	 bereid scenario’s voor incidenten à la GRIP voor en krijg zicht op 

mogelijke interventies;
•	 richt je niet alleen op calamiteiten; preventie is net zo belangrijk;
•	 loop eens mee met vertrouwensarts en een wijkteam;
•	 durf knowhow van andere gemeenten te benutten;
•	 maak bestuurlijk keuzes en bepaal de richting;
•	 wees de kracht op de achtergrond in plaats van op de voorgrond;
•	 word geen manager: blijf er boven staan;
•	 maak concrete afspraken over individuele casussen;
•	 benut lokale media;
•	 leg focus en toon lef!
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Aan zet op het (nieuwe)    sociale domein

elkaar eens dat er voor hen niet zo heel veel veran-
dert. Afgezien van de extra bevoegdheid van doorzet-
tingsmacht bij uithuisplaatsing, blijven de bevoegd-
heden van de burgemeester hetzelfde en gaat het bij 
crisis vooral om duiding geven en op zoek gaan naar 

doorwaadbare plaatsen. Aan de hand van groepsdis-
cussies werd een aantal tips en aandachtspunten 
verzameld. Het NGB heeft in samenwerking met de 

VNG een mindmap voor burgemeesters laten ontwik-
kelen. Deze geeft in een oogopslag inzicht in thema’s 
die spelen in het sociale domein en veiligheid, maar 
ook in relevante wetgeving, stakeholders en de rollen 
van de burgemeester. De mindmap is te vinden en te 
downloaden op www.burgemeesters.nl. <

Anouck Haverhoek/NGB
‘Van gebiedsgericht (fysiek) 

naar persoonsgericht  
(sociaal) bestuur.’
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In Nederland zijn 23 gemeenten met een nachtburgemeester. Een aantal van hen ziet hun taak veel 
breder dan die van belangenbehartiger van de horeca. Zij ondersteunen burgerinitiatieven op allerlei 
terreinen, zijn actievoerder, mediator en adviseur. Een gesprek met vier nachtburgemeesters die hun 
2.0-status allemaal een beetje anders invullen. 

‘Een nachtburgemeester     voor iedere burgemeester’
Gesprek met de nachtburgemeesters van Groningen, Den Bosch en Tilburg

‘Joris was 39 jaar toen hij plotseling stierf. Bij elk 
evenement in de stad was hij betrokken. Als er 
iemand tot laat in de nacht in de stromende 

regen bezig was met het opruimen van de hekken, dan 
was hij het. Bij de crematie kwamen zijn ouders er 
eigenlijk pas achter wie Joris was. Zij wisten niet dat 
hij zoveel vrienden had. Om zijn verdiensten te onder-
strepen heb ik Joris toen de hoogste Orde van de 
Groninger Nacht gegeven. Die van Nachtheilige. Zijn 
ouders waren er erg trots op dat hun zoon in een rijtje 
mensen stond die veel voor het Groninger nachtleven 
hebben betekend, zoals Herman Brood en de streek-
taalzanger en -dichter Ede Staal.’ Nachtburgemeester 
Chris Garrit van Groningen, neemt een slok van zijn 
pilsje: ‘Ik raad het jullie allemaal aan om zoiets als de 
Orde van de Groninger Nacht in het leven te roepen’, 
houdt hij de drie andere aanwezige nachtburgemees-
ters van Tilburg en ‘s-Hertogenbosch voor. ‘Die alter-
natieve lintjesregen organiseer ik elk jaar voor mensen 
die iets voor de nacht betekenen. Ik heb tien grada-
ties. De laagste is Nachtvlinder. Dat is dat meisje dat 
je altijd in de kroeg ziet hangen, maar die toch een 
vrolijke bijdrage levert.’

Protestmars
Het gesprek met de vier nachtburgemeesters vindt 
plaats in een bovenzaaltje van Stadscafé Meesters in 
Tilburg. Een passender locatie was Café Weemoed 
geweest, het “stadskantoor” van de Tilburgse nacht-
burgemeester Gert Brunink. Maar op deze zondag zijn 
de beschikbare flexplekken daar al lang bezet. 
Passender was café Weemoed ook geweest, omdat 
daar op een vrijdagnacht het idee voor dit artikel 
ontstond. Ik raakte daar in gesprek met “mijn” nacht-

burgemeester en was geraakt door het enthousiasme 
waarmee hij sprak over zijn ambities en de brede 
taakopvatting die had bij het nachtburgemeester-
schap. Zo zag ik die nacht hoe hij met zijn innemend-
heid twee studenten die met fietsen aan het gooien 
waren zover kreeg daarmee te stoppen en de fietsen 
weer rechtop te zetten. Hij hielp zelf mee. Ook vertel-
de hij vol vuur over de actie om het sociaal eethuis 
De Pollepel in Tilburg te redden van de ondergang. In 
december was besloten om na ruim dertig jaar de 
subsidie van 50.000 euro per jaar aan dit eethuis per 
1 februari te stoppen, een plek waar mensen die vaak 
zelf niet in staat zijn te koken voor een paar euro een 
warme maaltijd kunnen krijgen. Er kwam een protest-
mars door de stad en aansluitend bevolkten de actie-
voerders de publieke tribune van de raadszaal om 
het door diverse partijen aangevraagde debat over de 
sluiting van het sociaal eethuis te volgen. Nachtbur-
gemeester Gert Brunink sprak tijdens deze commis-
sievergadering namens de clientèle van De Pollepel. 
De onmiddellijke sluiting werd voorkomen. Tot 1 juli 
heeft men de tijd om met een plan te komen dat het 
sociaal eethuis van de ondergang redt. Gert Brunink: 
‘Ik wil dat het nachtburgemeesterschap bij een groter 
deel van de Tilburgse bevolking bekend wordt. Onder 
de vorige nachtburgemeesters speelde het nachtbur-
gemeesterschap zich toch vooral af binnen een 
circuitje dat elkaar kent, mensen die met muziek, 
cultuur en de nacht bezig zijn.’ Gert is ook geregeld 
actief in wijken om burgerinitiatieven te ondersteu-
nen, bijvoorbeeld door een bijeenkomst te leiden. ‘En 
als bioloog/ecoloog ben ik ook erg betrokken bij de 
ontwikkeling van de natuur in en om de stad en orga-
niseer ik vanuit mijn eigen bedrijf “Mee naar buiten”-
natuurwandelingen. In mijn rol als nachtburgemees-
ter organiseer ik onder andere vollemaanswandelin-
gen door de natuur. Naar aanleiding van die wande-
lingen kreeg ik een mailtje van een mevrouw die 
schreef dat zij al 25 jaar niet meer in het donker de 
straat op durft. Zij wil nu weten hoeveel mensen er 
meegaan, of het veilig is, waar de wandeling begint 
en eindigt? Het zou geweldig zijn als zij meegaat.’ Op 
de barricade staan, zoals hij deed in het geval van De 

‘De alternatieve lintjesregen organiseer 
ik elk jaar voor mensen die iets voor de 
nacht betekenen.’
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‘Een nachtburgemeester     voor iedere burgemeester’

Pollepel, ziet Brunink trouwens niet echt als de plek 
waar hij als nachtburgemeester thuishoort. ‘Ik ga pas 
de barricade op als het echt niet anders kan. In dit 
geval was ik echt woedend en daar moest ik wat 
mee.’

Nieuwjaarsreceptie
Chris Garrit: ‘Voor mij ligt het een beetje anders, wat 
goed is, want elke nachtburgemeester is anders. Er 
staat ook niets over op papier. Als mij gevraagd wordt 
wat een nachtburgemeester is, zeg ik: je hebt de dag, 
dat zijn de regels, het bestuur, alles wat met organi-
satie van de maatschappij te maken heeft. Dat is 
belangrijk. Daarnaast heb je de nacht. Voor mij is dat 
cultuur, festivals, horeca, beleving, de nachtelijke 
sfeer in de stad. Dat zijn twee werelden die elkaar 
geregeld tegenkomen en dat botst nog wel eens. Ik 
sta tussen die twee werelden in en probeer dat een 
beetje te begeleiden.’
Dat was trouwens niet het idee van het evenementen-
bureau dat eind 2011 de eerste verkiezing van de 

nachtburgemeester van Groningen organiseerde, 
vertelt hij. ‘Zij verwachtten een soort vaandeldrager 
van de horeca, maar vanaf het moment dat ik het was 
heb ik het breder getrokken. Vanaf de eerste week, 

ben ik in de pen geklommen. Hup meteen de beuk 
erin. Als ik iets hoorde, las of zag wat ik slecht vond 
voor het culturele klimaat in de stad, schreef ik een 
blog op mijn website en stuurde ik een mailtje naar 
de verantwoordelijke wethouder of de burgemeester. 
Toen ik merkte dat ik daar geen antwoord op kreeg, 
heb ik besloten om al die mailtjes cc aan alle media 
in de omgeving te sturen. Sinds die tijd krijg ik wel 
meteen antwoord.’

Vier nachtburgemeesters ontmoeten elkaar. V.l.n.r.: Chris Garrit (Groningen),  

Gert Grunink (Tilburg) en Marieke Groenendaal en  

Ellen van de Paverd (beiden 's-Hertogenbosch).

‘Ik ga pas de barricade op als het echt 
niet anders kan. In dit geval was ik echt 

woedend en daar moest ik wat mee.’
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Garrit vertelt het zonder een greintje triomfalisme. Hij 
vindt het eerder spijtig dat hij zich vaak gedwongen 
ziet als een soort koevoet ergens tussen te wringen. 
‘Ik ben er primair voor om de stad te verbeteren en 
wil niemand in de weg zitten. Ik ben niet tegen, maar 
met…’ Voorbeelden van interventies heeft Garrit te 
over. ‘Zo schafte Peter Rehwinkel twee jaar geleden – 
een maand voor de jaarwisseling – de nieuwjaarsre-
ceptie af om een ton te bezuinigen. Een traditie sinds 
1908, waar burgers massaal op af kwamen. Jong en 
oud, Iedereen kreeg een gratis consumptie, er was 
muziek voor alle leeftijden en smaken, van klassiek 
tot hardrock. Een prachtig moment om de bestuur-
ders en stadgenoten te ontmoeten. Ook ik ging er al 
als klein jongetje heen.’ Dat besluit liet Garrit niet 
over zijn kant gaan en hij sprak Rehwinkel erop aan. 
‘Er viel niets te regelen. Toen heb ik besloten het zelf 
te gaan organiseren, wat op die korte termijn bijna 
niet mogelijk was. Toch gedaan en de zaal was uitver-
kocht. Wij hadden natuurlijk geen ton subsidie; 

iedereen moest vijf euro entree betalen. Inmiddels is 
het weer zo’n groot succes dat de gemeente weer een 
beetje financieel bijdraagt. De laatste keer heeft 
Ruud Vreeman er ook gesproken en kwamen er ook 
weer meer raadsleden op af. Vreeman sponsorde de 
receptie trouwens ook nog met duizend euro. Uit zijn 
eigen zak. Hoe cool is dat?’
Een minder sterke reactie kreeg hij van burgemeester 
Bats van Haren in de week voorafgaand aan de rellen 
in 2012 rondom Project X. ‘De gemeente had mij om 
een advies gevraagd om de toestroom van mensen te 

regelen. Binnen 24 uur had ik een compleet evene-
ment opgezet om de mensen die daarop af zouden 
komen in toom te houden. Geef ze brood en spelen, 
dacht ik, want als er niks te beleven is, gaan ze zelf 
actie zoeken. Burgemeester Bats reageerde echter 
helemaal niet op mijn mails. Het resultaat is bekend.’

Vollemaanswandeling
Geboeid luisteren de Bossche duo-burgemeesters 
Marieke van den Groenendaal en Helen van de 
Paverd, naar de verhalen van hun Groningse en 
Tilburgse collega’s. Die actiegerichtheid, de rol van 
koevoet, spreekt hen niet bijzonder aan. Marieke: 
‘Wij willen vooral aansluiten bij mensen die wat 
willen, helpen om de positieve energie van mensen 
om te helpen zetten in concrete daden. Als het moet 
wil ik ook wel positieve energie brengen als mensen 
die iets willen in de put zitten, maar ik ben echt 
gericht op zaken waarbij anderen op de voorgrond 
willen staan. Ik ben een doener, ik zet dingen in gang 
en verbindt en wil graag anderen in het nachtlicht 
zetten.‘ Helen: ‘We vervullen ook wel een mediatorrol 
als een situatie daarom vraagt. Zo werd een wijk in 
Den Bosch jarenlang opgevrolijkt door bloemetjes, 
echte en van papier. Vorig jaar dreigde dat ineens 
afgelopen te zijn. Ik heb toen contact opgenomen 
met de vrouw die dat altijd deed en zij vertelde me 
dat ze geen bloemetjes meer mocht “zaaien”, omdat 
dat het maaiprogramma van de gemeente verstoorde. 
Ze had een brief naar de wethouder gestuurd, maar 
geen antwoord gekregen. Tijdens een gesprek met de 
wijkmanager, een lid van een politieke partij en het 
hoofd van de verantwoordelijke afdeling zijn vervol-
gens goede afspraken gemaakt. De stad wordt nog 
steeds opgevrolijkt met haar kunstwerken. Sterker 
nog, het gebied is inmiddels uitgebreid. Mevrouw zelf 
wachtte nog op antwoord van de wethouder, maar 

‘We zijn nachtburgemeester geworden uit 
liefde voor de stad.’

Chris Garrit (42) is in 2011 verkozen tot nacht-
burgemeester van groningen. In februari 2014 
werd hij voor twee jaar herkozen met 80 procent 
van de stemmen. burgemeester ruud Vreeman 
zat in de vakjury. Vanaf zijn veertiende speelde 
hij in diverse bandjes. Hij studeerde ‘sociale 
arbeid’ en werkte zeven jaar als groepswerker in 
een jeugdgevangenis en drie jaar in de psychia-
trie. tegenwoordig heeft hij zijn eigen evenemen-
tenbureau.
www.Facebook.com/Nachtstadjers en www.
groningernachtwacht.nl
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dan leg je uit hoe dit werkt om dat gevoel weg te 
nemen.’
Helen en Marieke zijn de eerste nachtburgemeesters 
van ’s-Hertogenbosch, maar ze zijn niet gekozen 
zoals Chris, of benoemd zoals Gert. Zij kwamen zelf 
op het idee om samen een duo-nachtburgemeester-
schap te gaan vervullen en lieten zich in januari 2014 
inaugureren door Gert Brunink en de vorige nachtbur-
gemeester van Tilburg, Godelieve Engbersen. Helen 
van de Paverd: ‘We zijn nachtburgemeester geworden 
uit liefde voor de stad en omdat wij beiden vinden 
dat er meer zou moeten mogen in de nachtelijke 
uren. Bovendien vinden we wat er gebeurt nogal 
voorspelbaar. Alles is zo enorm georganiseerd. Elk 
jaar komen dezelfde dingen langs. Er is veel te weinig 
vernieuwing en verrassing. Die eigen benoeming 
stuitte overigens enkele mensen tegen de borst. Die 
tegenwind leidde tot een tweede Bossche nachtbur-
gemeesterspagina op Facebook. Die pagina bestaat 
nog, maar ze steunen ons inmiddels wel.’
Het eerste jaar, vertelt Marieke, hebben ze vooral erg 
veel geïnvesteerd in het leren kennen van mensen. In 
het culturele circuit, maar ook daarbuiten. Marieke: 
‘Sinds een paar maanden weten mensen ons echt te 
vinden als ze iets willen. We zijn nu bezig om een 
paar evenementen neer te zetten, samen met andere 
partijen. Als eerste een vollemaanswandeling – op 
zaterdag 4 april – in natuurgebied De Moerputten, 
dat daarvoor speciaal door Staatsbosbeheer wordt 
opengesteld.’ In juni organiseren ze de “Waan van de 

nacht”. ‘Het idee van die nacht is een geluid te laten 
horen tegen dat alles tegenwoordig blij, blij, blij moet 
zijn. De Facebookmomentjes-cultuur’, zegt Helen. 
‘Maar de schaduwkanten van het leven mogen ook 
wel eens aan bod komen, zoals mensen die kampen 
met depressies. In de “Waan van de Nacht”, wordt 
iedereen eerst geconfronteerd met zwaarmoedige 
zaken. Natuurlijk wel met een twist. Naarmate het 
ochtendgloren nadert, wordt het culturele programma 
optimistischer en lichtvoetiger.’ Een grote wens waar 
Marieke en Helen samen met anderen de schouders 
onder hebben gezet is het openen van een nachtcafé. 
Marieke: ‘Ik heb met alle politieke partijen gesproken 
en ze zijn allemaal voor vrije openingstijden, het is 
alleen nog niet gerealiseerd.’

Gaswinningsdebat
Het valt Chris op dat de nachtburgemeesters van 
’s-Hertogenbosch nog erg op alleen de nacht gefo-
cust zijn. Hij is bijvoorbeeld ook actief rondom het 
gaswinningsdebat. ‘Ik volg dat op de voet en spreek 
met vele groeperingen die daarmee bezig zijn. Wat je 
ziet is dat het over kubieke meters gaat en of het nog 

‘Een gemeente zonder nachtburgemeester 
noem ik een Nachterstandsgebied.’

Marieke van Groenendaal (48, links) en Ellen van de Paverd (43, rechts) benoemden zichzelf tot 
nachtburgemeesters van ’s-Hertogenbosch. In januari 2014 werden zij geïnaugureerd door de zittende 
en vorige nachtburgemeesters van tilburg. marieke heeft een eigen bedrijf: Vernieuwingskracht. Zij 
ondersteunt mkb’ers bij innovaties, het vermarkten van ideeën en de ontwikkeling van nieuwe  
businessmodellen. ellen is P&O-adviseur in between jobs.
www.Facebook.com/nachtburgemeester073
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verantwoord is om een bepaalde hoeveelheid gas te 
winnen. Voor de mensen in Groningen is dat totaal 
niet relevant. Hen gaat het erom dat er huizen 
kunnen instorten of een school. Het gaat om veilig-
heid. Maar zoals het debat nu wordt gevoerd, is die 
veiligheid ver te zoeken’, vind ik. Uit protest is hij 
bezig met een ontwerp van een nieuwe vlag voor 
Groningen. Een soort onafhankelijkheidsvlag, waar-
mee ik wil aangeven dat we als Groningers genaaid 
worden. En tja, natuurlijk zijn er mensen die zich 

afvragen waarom een nachtburgemeester zich met de 
gaswinningsproblematiek moet bezighouden. Mijn 
antwoord daarop is dat een nachtburgemeester zich 
ook bezighoudt met zaken die het daglicht niet 
kunnen verdragen. Haha.’
In nachtburgemeesterskringen – Nederland telt 
momenteel 23 gemeenten met een nachtburgemees-
ter – wordt tegenwoordig gesproken over de nachtbur-
gemeester 2.0. Dat is niet de rock&roll-nachtburge-
meester, de kroegtijger, à la Jules Deelder, maar een 
nachtburgemeester die meer maatschappelijke bete-
kenis wil hebben. Gert en Chris behoren tot de koplo-
pers in die ontwikkeling. Chris: ‘In de loop van de 
jaren heb ik gemerkt dat ik steeds serieuzer word 
genomen, ook word ik vaker door bijvoorbeeld raads-
leden gebeld om mijn mening te geven. Maar ik merk 
ook dat bestuurders het nog vaak verdomd moeilijk 
vinden om naar “de straat” te luisteren. Ze prediken 
wel dat het beleid van onderop moet worden vormge-
geven, maar tegelijkertijd vinden ze het moeilijk om 
echt te luisteren. Een goede nachtburgemeester kan 
echt helpen. Ik zou het slim vinden als burgemeesters 
hun nachtburgemeester af en toe naar hun mening 
zouden vragen. Wij kunnen veel betekenen bij allerlei 
vraagstukken, zoals op het gebied van uitgaan en 
veiligheid. We hebben een groot en interessant 
netwerk.’ Gert: ‘Net als de stadsdichters in ons land, 
zouden nachtburgemeesters 2.0 jaarlijks een paar 
duizend euro van de gemeente moeten krijgen. Dan 
kunnen we nog meer doen.’ Marieke: ‘Ik zou liever 
geld krijgen van burgers via crowdfunding.’ Chris: 
‘Iedere burgemeester zou een nachtburgemeester 
moeten willen hebben. Een gemeente zonder nacht-
burgemeester noem ik een Nachterstandsgebied.’ <

Peter van Noppen

Gert Brunink (55) is sinds december 2013 nacht-
burgemeester van tilburg. Hij werd voor die func-
tie gevraagd door zijn voorganger. Zelf is hij 
ervoor om de tilburgse nachtburgemeester in het 
vervolg door de tilburgers te laten kiezen. gert is 
bioloog/ecoloog. Hij adviseert overheden over 
natuurontwikkeling en organiseert wandelingen 
in diverse natuurgebieden in Noord-brabant.
www.Facebook.com/deNachtburgemeestertil-
burg

'Elke burgemeester verdient een nachtburgemeester.'
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Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft de afgelopen twee jaar meegewerkt aan het 
maken van drie mindmaps voor de crisisbeheersing. Ook in 2015 staan diverse nieuwe mindmaps op 
stapel.

Mindmaps als hulpmiddel 
tijdens crises

In de NGB-interviewbundel “Ingrijpende gebeurte-
nissen” is vorig jaar de eerste mindmap opgeno-
men. In deze mindmap zijn de belangrijkste 

aandachtspunten samengevat voor burgemeesters en 
hun adviseurs die worden geconfronteerd met kleine 
incidenten met een grote lokale impact. De mind-
map, die achterin de bundel is opgenomen, was voor 
het NGB een eerste testcase om te bezien of de 
lessen die collegiaal zijn opgedaan op een andere 
manier konden worden gedeeld.

De reacties op de mindmap over deze “sociale 
drama’s” waren positief. Bij oefeningen en in crisissi-
tuaties is deze mindmap regelmatig meegenomen om 
te bezien of er geen belangrijke zaken over het hoofd 
werden gezien. Het brengt op een nieuwe, inzichtelij-
ke manier de bestuurlijke aandachtspunten voor het 
voetlicht. Van de bevoegdheden die de burgemeester 
en andere instanties hebben, tot aandachtspunten 
die zich primair richten op het contact met de direct 
betrokkenen. Zoals de familierelaties, de connectie 
met het werk, ex-partners. Daarnaast zijn ook 
aandachtspunten opgenomen over de maatschappe-
lijke connecties van de familie met kerk, sportclub, 
school of opvang. Verder geeft de mindmap “Sociale 
drama’s” ook een overzicht van de bestuurlijke part-
ners die in de verschillende scenario’s een rol 
kunnen spelen. Van GGD tot GHOR, van Jeugdzorg tot 
Slachtofferhulp. Het helpt niet alleen de burgemees-
ters, maar ook de adviseurs om de burgemeester 
heen om het overzicht te houden in dergelijke lastige 
situaties.

Drinkwaterincidenten
De mindmap over “sociale drama’s” richt zich vooral 
op de kleinere incidenten. Sindsdien is ook gewerkt 
aan mindmaps die meer passen in de GRIP3 of 
GRIP4-achtige situaties. Onder leiding van VEWIN, de 
brancheorganisatie van drinkwaterbedrijven en het 
Crisissuportteam is met veiligheidsregio’s en het 
Instituut Fysieke Veiligheid en NGB ook een mindmap 
gemaakt over drinkwaterincidenten. Dergelijke inci-
denten zijn steeds complexer aan het worden; zeker 
in de samenwerking met nationale partners is het 
dan van groot belang om in één overzicht te zien hoe 
de lijnen en bevoegdheden lopen. Waar de bestuur-
lijke netwerkkaarten vooral een juridische inslag 
hebben, biedt deze mindmap een overzicht van het 
hele speelveld, de maatregelen en de impact die de 
crisis op verschillende onderdelen van de samenle-
ving heeft. 
In de mindmap “drinkwater“ worden de maatregelen 
beschreven in lijn met de Drinkwaterwet. Die houdt 
rekening met verschillende scenario’s. Van het 
verbod op levering van drinkwater tot het voorwaar-
delijk toestaan van levering. Een deel van de beslis-
singen daarover liggen buiten de invloedsfeer van de 
burgemeester. Dan zijn de DG Ruimte en Water (Infra-
structuur en Milieu) of de Inspectie voor de Leefom-
geving en Transport (ILT) aan zet. Maar ook in die 
situaties wordt de burgemeester geconfronteerd met 
de lokale effecten. Bij een verminderde druk resul-
teert dat mogelijk in problemen bij hoogbouw of de 
bluswatervoorzieningen. Is de drinkwatervoorziening 
in zijn geheel weggevallen, dan moet mogelijk 
worden overgegaan tot nooddrinkwater. In de mind-
map is terug te vinden wie daartoe besluit en wat er 
bij komt kijken. Van het inrichten van distributiepun-
ten voor nooddrinkwater (met gemeentelijke bemen-
sing) tot het doorleveren van nooddrinkwater naar 
minder valide afnemers (een gemeentelijke taak) en 
het informeren en voorlichten naar burgers, maar ook 

'Bij oefeningen en in crisissituaties  
is de mindmap over sociale drama's 
regelmatig meegenomen.'
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naar industriële klanten. In verschillende clusters zijn 
de belangrijkste aandachtspunten opgenomen. Te 
denken valt aan de rollen en taken die specifiek bij 
de burgemeester liggen, de belangrijkste afnemers 
(burgers, zorginstellingen, brandweer, industrie en 
landbouw), de impact van de verstoring, de benodig-
de maatregelen, de nafase en het bestuurlijk  krach-
tenveld. 

Infectieziekten
Inmiddels is met hulp van het RIVM ook een mind-
map over infectieziekten gemaakt. Onder leiding van 
het CrisisSupportTeam is samen met NGB en IFV 
gekeken naar de maatregelen die bij verschillende 
scenario’s moeten worden getroffen. Het deelgebied 
van infectieziekten is dermate complex, dat ervoor is 
gekozen om zogeheten zoönosen, de ziekten die van 
dier op mens gaan, hier niet in mee te nemen. Moge-
lijk worden die meegenomen in een nog te maken 
mindmap over dierziekten.
De rol van de burgemeester betreft onder meer de 
afstemming met de GGD en GHOR (via de directeur 
Publieke Gezondheid), die de link vormen naar het 
Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM.  

Het type infectieziekte bepaalt de speelruimte die 
een burgemeester heeft. Betreft het een zogeheten 
A-ziekte (zoals Ebola), dan ligt de primaire aansturing 
in de functionele keten. Beslissingen gaan dan van 
het ministerie van VWS naar de voorzitter van de 
Veiligheidsregio, op basis van de voorschriften die 
daarover zijn vastgelegd in de Wet publieke gezond-
heid. Bij minder bedreigende infectieziekten (zoals 
tbc of mazelen) is er meer beleidsvrijheid. De mind-
map beschrijft waar mogelijke maatregelen uit 
bestaan, van de ingrijpende maatregelen als quaran-
taine tot het afkondigen van hygiëne maatregelen. 
Veel aandacht gaat ook uit naar het opsporen van de 
bron van een infectie, die immers relevant kan zijn 
om een infectie in te kunnen dammen. 
Terecht of onterecht zal waarschijnlijk de nodige 
bezorgdheid ontstaan bij een infectieziektenuitbraak. 
Daar moet in de communicatie van burgemeester, 
gemeente, regio, GGD, RIVM en/of het ministerie van 
VWS rekening mee worden gehouden. Punten die 
daarop aanhaken in de mindmap zijn de ervaringen 

dat mensen uit risicogebieden of specifieke plaatsen 
worden gemeden (zoals kinderdagverblijven, scho-
len, werkomgeving). Op basis van ervaringen met 
eerdere infectieziektenuitbraken geeft de mindmap 
aandachtspunten hoe hier mee om te gaan. Bijvoor-
beeld door artsen in de media een deskundig tegen-
geluid te laten geven en op die manier angst en 
wantrouwen weg te nemen.

Vervolg
De komende weken zullen de drie mindmaps die 
gereed zijn op A3-formaat naar de burgemeesters 
worden toegestuurd. Extra mindmaps zijn voor advi-
seurs crisisbeheersing en andere belangstellenden 
ook aan te vragen via Infopunt Veiligheid van het 
Instituut Fysieke Veiligheid. Tegelijkertijd zijn alle 
mindmaps ook te downloaden via de website van het 
Genootschap op www.burgemeesters.nl/mindmap. 
Voor 2015 staan nog nieuwe mindmaps op stapel. In 
samenwerking met het RIVM en IFV is inmiddels een 
eerste brainstormsessie achter de rug over de impact 
van (chemische) branden. Later volgen naar alle 
waarschijnlijkheid ook mindmaps over andere crisis-
typen, zoals dierziekten, grootschalige stroomstorin-
gen en incidenten met andere vitale infrastructuur. <

Wouter Jong/NGB

'Het type infectieziekte bepaalt de  
speelruimte die een burgemeester heeft.'

'Terecht of onterecht zal bij 
een infectieziektenuitbraak 

de nodige bezorgdheid 
ontstaan.'
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Als broers praten ze geregeld over hun werk. Niet zo gek. Allebei hebben ze rechten gestudeerd en een 
passie voor het openbaar bestuur. Ook niet zo gek, want pa was burgemeester. Als het over ICT gaat, lij-
ken ze echter van verschillende planeten te komen. Voor Maarten, de voormalig CIO Rijk, is ICT de motor 
van innovaties. Bestuurders zouden er daarom volgens hem meer belangstelling voor moeten hebben. 
Terwijl voor Wim, die burgemeester is, ICT iets is dat het “gewoon moet doen” en waar hij zich het liefst 
niet al te veel in verdiept. Dat zal vast voor meer burgemeesters en bestuurders gelden, wisten we. 

Burgemeesters en ICT,    een lastige combinatie?
Wim Hillenaar, burgemeester van Cuijk en Maarten Hillenaar, principal consultant PBLQ

Om die kloof te overbruggen hebben we – met 
steun van de Taskforce BID (Bestuur en Infor-
matieveiligheid Dienstverlening) – een 

speciale bijeenkomst georganiseerd van de Burge-
meesterskring Noordoost Brabant. Die vond plaats op 
vrijdag 30 januari in een sfeervolle kroeg, een voor-
malige sigarenfabriek, in Cuijk. In ruim anderhalf uur 
hebben Maarten Hillenaar, voormalig CIO Rijk, Daan 
Quakernaat, spreker en auteur van “Ga kathedralen 
bouwen!” en Jan Lindeboom, spreker op technologi-
sche ontwikkelingen, de aanwezige burgemeesters 
en wethouders meegenomen in de “wondere wereld” 
van ICT. ‘Eindelijk zonder jargon en zonder afkortin-
gen maar met een impact die ons zal bijblijven’, 
aldus een van de aanwezige burgemeesters. 

‘Bestuurders lopen nooit voorop’
Quakernaat nodigt ons uit om uit te leggen hoe het 
komt dat twee broers, met een gelijke achtergrond 
en opleiding, zo verschillend naar de wondere 
wereld van ICT kijken. De een heeft er zijn vak van 
gemaakt en de ander “loopt er bij voorkeur met een 
boog omheen”. Maarten vraagt hoe de agenda van 
een burgemeester eruit ziet, waarop Wim zijn iPho-
ne tevoorschijn haalt. De dialoog die daarop 
ontstaat met Wim en de aanwezige burgemeesters, 
laat zien dat ICT en informatievoorziening, in de één 
of andere vorm, overal in onze dagelijkse gang van 
zaken opduikt. Na een ontwapenende en af en toe 
hilarische reis door de tijd met de rol van de 
bestuurder als onderwerp, concludeert Quakernaat: 

‘Bestuurders lopen nooit voorop als het gaat om 
nieuwe ontwikkelingen, zij behartigen immers de 
belangen van vele partijen en moeten die allemaal 
aan boord houden. Op het moment dat nieuwe 
ontwikkelingen doorzetten, moeten jullie vervolgens 
wel degelijk (en zelfs versneld) aanhaken. Anders 
verlies je immers contact met degene die je verte-
genwoordigt.’ 

Veranderkracht
Maarten Hillenaar schetst vervolgens de ontwikkeling 
van automatisering van gemeenten van 1960 tot nu 
en vertelt uit eigen ervaring en met een paar filmbeel-
den hoe hij geboeid raakt door de veranderkracht van 
ICT, hoe automatisering organisaties aan elkaar 
verbindt, welke risico’s je tegenkomt en hoe samen-
werking altijd weer afhangt van de wil van individuen. 
Hij laat zien dat ICT-ers inderdaad een eigen taalge-
bruik hebben gehanteerd en daarmee afstand creë-
ren. Wat is de cloud? Waarom zijn die plaatjes zo 
onbegrijpelijk? Ook de abstracte wereld van informa-
tiesystemen kan gevangen worden in begrijpelijke 
plaatjes. Sterker nog: bestuurders mogen van hun 
specialisten eisen dat die verstaanbare taal en 
inzichtelijke plaatjes hanteren. Hij laat voorbeelden 
zien van hoe het kan helpen als je de onderlinge 
samenhang in beeld brengt en dubbelingen en omis-
sies zichtbaar maakt. Dit zorgt voor een versnelling in 
zowel innovatie als kosten en verbetert de kwaliteit 
van de dienstverlening.

Dolmatov-affaire
Maar het gaat niet alleen om meer doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de processen. Informatiesyste-
men zijn inmiddels zo bepalend voor de publieke 
dienstverlening, dat de betrouwbaarheid, beschik-
baarheid en vertrouwelijkheid van gegevens zeer 
bepalend zijn voor het maatschappelijk functioneren. 

'Eindelijk zonder jargon en zonder 
afkortingen, maar met een 

impact die ons zal bijblijven.'
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    een lastige combinatie?
De Dolmatov-affaire wordt beeldend weergegeven. 
Fouten bij een schakel in de keten werken door op 
andere plekken en leiden tot beslissingen op basis 
van onvoldoende of onjuiste informatie. Met alle 
bekende gevolgen van dien. Bestuurders worden met 
die gevolgen geconfronteerd. Het vraagstuk van infor-
matieveiligheid is dan ook meer dan alleen de ICT-
beveiliging. Het gaat hierbij ook om de kwaliteit van 
de informatievoorziening.
Daan Quakernaat stelt de bestuurders wel gerust dat 
ze zich niet in systemen hoeven te verdiepen. Hij 
maakt de beeldende vergelijking met de loodgieters 
en wateringenieurs die ervoor zorgen dat de zwemba-
den in Zuid-Frankrijk gevuld zijn met water en ICT-ers 
die ervoor moeten zorgen dat onze systemen altijd 
blijven draaien. Hij benadrukt dat er sprake zal zijn 
van standaardisatie waardoor de kwetsbaarheid van 
systemen afneemt en de toepasbaarheid toeneemt.

IJsberg
Tot slot neemt Jan Lindeboom de burgemeesters mee 
naar de nabije toekomst. De huidige toepassingen 
vormen nog pas het topje van de ijsberg. Hij neemt 
zijn publiek mee in nieuwe ontwikkelingen en hun 
mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het project Pred-
Pol in Los Angeles waar de politie controles uitvoert 
op basis van automatisch opgestelde risicoprofielen 
gebruik makend van big data, zogeheten “predictive 

policing”. Of billboards die aan bewegingen herken-
nen of er een vrouw of een man langs loopt en op 
grond daarvan andere reclames tonen. Of de inzet 
van slimme lantarenpalen om enerzijds energiezuini-
ger te kunnen zijn, anderzijds tijdig risico’s te kunnen 
waarnemen met ingebouwde sensoren. Deze voor-
beelden illustreren de snelheid waarmee deze 
ontwikkelingen op ons af komen en dus de noodzaak 

voor bestuurders versneld aan te haken. Iets dat ook 
vanuit de zaal beaamd werd, aangezien dit al snel 
leidt tot politiek-bestuurlijke vraagstukken rondom 
privacy, vrijheid en veiligheid.
Het gat tussen de CIO en de burgemeester is kleiner 
geworden, zo concludeerden wij in de Cuijkse kroeg. 
Zeker is dat in de toekomst de werelden van ICT, 
beleid en bestuur steeds verder verknoopt zullen 
raken. Wij zijn dan ook verheugd dat het genoot-
schap verder aandacht aan deze verknoping wil 
besteden en overweegt hier haardvuursessies over te 
organiseren. <

Maarten Hillenaar, principal consultant PBLQ
Wim Hillenaar, burgemeester van Cuijk

'Bestuurders mogen van hun 
specialisten eisen dat die 

verstaanbare taal en 
inzichtelijke plaatsjes  

hanteren.'

De broers Maarten (rechts) en 

Wim (links) Hillenaar.
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Ons land ondersteunt in Europees verband de ontwikkeling van duurzame steden. Samen met België 
spoort Nederland de Europese Commissie aan om de ontwikkeling van duurzame steden hoog op de 
agenda te zetten. ‘Het is hiermee ook aan de burgemeesters van ons land om de verduurzaming van 
steden breder op te pakken’, dat zegt Joyce Sylvester, waarnemend burgemeester Naarden en senator 
voor de PvdA. Zij pleit voor een sterke stedelijke dimensie in het beleid van de Europese Unie om tot 
duurzame ontwikkeling te komen.

Europese stedelijke agenda   voor duurzame ontwikkeling
Joyce Sylvester, waarnemend burgemeester Naarden en senator voor de PvdA

Vorig jaar verscheen het document “Stedelijke 
dimensie van het EU- beleid, de hoofdkenmer-
ken van een Europese stedelijke agenda” van 

de Europese Commissie waarmee een goede voorzet 
werd gedaan. Het is nu van belang om te concretise-
ren op welke beleidsterreinen de stedelijke dimensie 
in EU-beleid onvoldoende aanwezig is, op welke 
wijze de stedelijke dimensie in het EU-beleid beter 
kan worden vormgegeven en op welke wijze daarbij 
samenwerking tussen steden, lidstaten en de EU 
past.

Stimulans
Dit alles is nodig, omdat steden een stimulans 
vormen voor innovatie en bepalend zijn bij een even-
wichtige ruimtelijke ontwikkeling. Door de concentra-
tie van woningen, mensen, transport en economische 
bedrijvigheid zijn steden van doorslaggevend belang 
voor energiebesparing, het efficiënt gebruik van hulp-
bronnen, het zorgen voor een gezonde leefomgeving, 
het creëren van werkgelegenheid of het behalen van 
klimaatdoelstellingen. Ongeveer 359 miljoen 

mensen, 72 procent van de totale Europese bevol-
king, woont in stedelijke gebieden. Het percentage 
van de stedelijke bevolking neemt nog toe en zal in 
2050 waarschijnlijk boven de 80 procent uitkomen. 
Van het bruto binnenlands product van Europa wordt 
67 procent gegenereerd in stedelijke gebieden. Om 
de potentie van Europese stedelijke gebieden, waar 
problemen en oplossingen samen komen, beter te 
benutten is het nodig dat de stedelijke dimensie ster-
ker wordt verankerd in het Europese beleid.

Gebiedsgerichte aanpak
Steden voeren veel wetgeving uit van de Europese 
Unie. Bij het opstellen van nieuwe wet- en regelge-
ving moet er rekening worden gehouden met de 
consequenties voor stedelijke gebieden. Het is 
essentieel dat regels ruimte laten voor een gebieds-
gerichte aanpak. Daarnaast kan via het delen van 
best practices (tussen steden, lidstaten en de 
Commissie) en via het beter benutten van bestaande 
financiële instrumenten de stedelijke ontwikkeling in 
Europa verder wordt bevorderd. De Europese stedelij-
ke agenda zou een kader moeten bieden voor een 
verbeterde werkwijze op Europees niveau. Tegelijker-
tijd stuit een gebiedsgerichte aanpak op een veelheid 
van bestuurlijke actoren, waaronder de Europese, die 
soms verschillende belangen kennen. Een gebrek aan 
coördinatie en te veel bestuurlijke drukte kan dan de 
slagvaardigheid van integrale planning belemmeren. 
Steden zouden groter en daarmee productiever zijn 
wanneer er minder belemmeringen waren. Dit pleit 

'Het is essentieel dat regels 
ruimte laten voor een 
gebiedsgerichte aanpak.'
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Europese stedelijke agenda   voor duurzame ontwikkeling
ook voor een Europese stedelijke agenda. Het 
uitgangspunt blijft “Europees wat moet, nationaal en 
decentraal wat kan”. Waar Europa een duidelijke rol 
heeft, moet de wet- en regelgeving echter wel propor-
tioneel en uitvoerbaar zijn.

Polycentrische steden
Internationaal ontwikkelen Japanse steden zoals 
Toyota City en Yokohama zich naar “smart cities”. 
Ook in Europa zijn er diverse initiatieven. Zo wil 
Kopenhagen in 2025 energieneutraal zijn. Frankfurt 
voert al jaren een actief beleid op verduurzaming. 
“Groene stad Frankfurt” koppelde CO2 los van econo-
mische groei. De stad heeft een vermindering van  
15 procent CO2-uitstoot gerealiseerd terwijl de econo-
mische slagkracht met 50 procent groeide, aldus 
Arcadis in de Sustainable Cities Index. In ons land 
timmeren onder andere Amsterdam en Rotterdam 
aan de weg. Ook Almere is op weg naar de Floriade 
van 2022 goed bezig met “growing green cities”. Het 
is hard nodig dat meer Europese steden in de 
toekomst de aanwezige potentie beter benutten. De 
stadsstructuren in Europa zijn meer polycentrisch en 
minder compact dan in de VS of in Azië. Dat op zich-
zelf is al nadelig voor de concurrentiekracht en maakt 
het nog belangrijker dat de Europese en de lokale 
overheid, het bedrijfsleven en de universiteiten de 
handen ineenslaan om duurzame economische groei 
te bewerkstelligen in Europese steden.

Global Parliament of Mayors
Burgemeesters kunnen hun verantwoordelijkheid 
nemen bij de duurzame economische ontwikkeling 
van steden. Amsterdam nam eerder het initiatief om 
met dertig burgemeesters uit de hele wereld te 
bespreken hoe zij een Global Parliament of Mayors 
(GPM) kunnen oprichten. Aanwezig waren de burge-
meesters van Amsterdam (gastheer), Rotterdam, 
Utrecht en Den Bosch, maar ook de hoogste bestuur-
ders van bijvoorbeeld Londen, Barcelona, Los Ange-
les, Wenen en Warschau. Het initiatief voor het GPM 
is afkomstig van politiek denker Benjamin Barber, 
bekend van zijn boek If Mayors Ruled the World. 
Barber is ervan overtuigd dat steden beter in staat 
zijn urgente mondiale vraagstukken op te lossen dan 
nationale overheden. Burgers vertrouwen hun lokale 
overheid (veel) meer dan hun staatsregering. Stede-
lijke overheden, burgemeesters voorop, functioneren 

pragmatisch, laten zich minder leiden door partijpoli-
tieke machtsstrijd en lossen vraagstukken gewoon 
praktisch op, aldus Barber. Burgemeesters zien toe 
op de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering 
van het gemeentelijke beleid. Het is juist vanuit deze 

verantwoordelijkheid dat burgemeesters een bijdrage 
kunnen leveren aan de ontwikkeling van duurzame 
steden. Hiernaast past het inspireren van wethouders 
op dit thema goed bij burgemeesters. Het is hiermee 
ook aan de burgemeesters van ons land om de 
verduurzaming van steden breder op te pakken. <

Dr. Joyce Sylvester, 
Wnd. burgemeester Naarden, senator PvdA

'Burgemeesters kunnen hun 
verantwoordelijkheid nemen bij de 

duurzame economische ontwikkeling  
van steden.'

Dr. Joyce Sylvester, wnd. burgemeester Naarden, 

senator PvdA.
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In 2013 werd in een meerjarige internationale studie aangetoond dat instellingen en bedrijven uitste-
kend kunnen functioneren en presteren zonder zichtbaar leiderschap. Ze doen dat door gezamenlijk een 
common purpose te formuleren. Het charisma dat hiervan uitgaat is sterk en duurzaam. Het gaat werken 
als een filosofie; een gedeelde gedachte achter het werk. In vier NGB workshops werd deze vorm van 
leiderschap besproken. Wat zou in een gemeente werken? Welke voorbeelden zijn er? Hoe kunnen bur-
gemeesters initiatieven nemen om deze vorm van leiderschap te realiseren? Welke voordelen zou dit 
kunnen hebben? Een verkenning.

‘Onzichtbaar leiderschap vraagt    goed functionerende driehoek’
Workshop over de betekenis van onzichtbaar leiderschap in gemeenten

Voor deze en andere vragen kwamen op 11 
december 2014 de burgemeesters Bouwmees-
ter, Hellegers, Janssen, Penninx en Van der 

Riet in gesprek met Ted Baartmans. In een eerdere 
workshop hadden ze zich de studie en methodiek 
eigen gemaakt. Nu bespraken ze de praktijk en 
verkenden ze de voorwaarden voor deze vorm van 
leiderschap. 
De conclusie werd aan het einde van de ochtend 
duidelijk. De gemeente functioneert goed en ervaart 
‘onzichtbaar’ leiderschap wanneer er een evenwichti-
ge en hechte samenwerking is tussen burgemeester, 
griffier en gemeentesecretaris. Binnen die driehoek 

wordt altijd gewerkt aan het formuleren van een 
gedeeld algemeen belang. Dit werd in 2011 op een 
andere manier verwoord in het onderzoek van NGB, 
in samenwerking met BMC en VvG. Die studie toonde 
aan dat een sterke driehoek absoluut nodig is om 
gemeentelijke doelen dichterbij te brengen en resul-
taten te bereiken. Investeren in elkaar is nodig om tot 
een hecht team te komen. 

De binnenplaats
Wat betekent het voor het bestuur op dit moment? 
Decentralisaties vinden plaats in een tijd waarin de 
overheid eveneens een stap terugdoet. We conclu-
deerden op 11 december dat participatie in die zin 
beschouwd kan worden vanuit twee posities: burger-
participatie en overheidsparticipatie. Wat doet de 
burger en wat doet de overheid? Deze manier van 

werken vraagt om een herdefiniëring van taken en 
verantwoordelijkheden. Wie binnen de gemeente 
coördineert deze verdeling om verdubbelingen te 
voorkomen of lege plekken in te vullen? Daar komt 
nog bij dat dit permanente monitoring vraagt, initia-
tieven van burgers kunnen opkomen en verdwijnen. 
Wanneer burgers en overheid het lokale sociaal-
maatschappelijk en economisch terrein willen 
dienen, lijkt regie geboden. 

‘Binnen die driehoek wordt 
altijd gewerkt aan het 
formuleren van een gedeeld 
algemeen belang.’
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‘Onzichtbaar leiderschap vraagt    goed functionerende driehoek’
Zie het als twee deuren die uitkomen op dat terrein: 
een binnenplaats. De gemeente biedt burgers ruimte 
en zeggenschap. De gemeente kan de burgerpartici-
patie faciliteren in het uitvoeren van haar activiteiten. 
Het CPB onderscheidt daarbij de beleidsbeïnvloeden-
de en actieve burgers die meer op de voorgrond 
zullen treden. De zogeheten zelfredzame burger zal 
zich minder laten zien. Bron van aandacht en zorg 
voor de lokale overheid zijn duur en intensiteit van 
de burgerparticipatie. Het werk van een actieve groep 
burgers kan een aantal jaar achtereen floreren maar 
evenzogoed verdwijnen of in kwaliteit afnemen. 
Burgers hebben in dit proces de mogelijkheid om de 
lokale overheid aan te spreken zoals de overheid de 
burgers aan kan spreken. 
De overheid geeft eveneens aan welke taken en 
verantwoordelijkheden zij zelf blijft nemen. Wanneer 
je die taken zou zien als lijnen die je trekt tussen 
burger- dan wel overheidsparticipatie zullen deze van 
jaar tot jaar wisselen. De monitoring vraagt perma-
nente aandacht van ambtenaren en raadsleden om 
op de hoogte te blijven van de aard, kwantiteit en 
kwaliteit van de activiteiten.

Leiderschaps driehoek 
Het herverdelen en delegeren van de verschillende 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden vraagt om 
een herdefiniëring van de relatie tussen burgers en 
het college, de raad en de organisatie. Hier ligt 
volgens de op 11 december aanwezige burgemeesters 
een taak voor de driehoek. Deze kan hierin initiatief 
en regie nemen en houden. De driehoek kan daarbij 
als een ideeënmotor werken. Vraagstukken die er aan 
de orde komen worden er eveneens gedepolitiseerd. 
Het algemeen belang zal in de driehoek altijd voorop 
worden gezet. 
Wanneer de gemeente een beroep wil doen op de 
initiatiefrijke burger, zal er in samenspraak een 
helder doel moeten worden geformuleerd. Wat voor 
decentrale gemeente hebben het college, de raad en 
de ambtenaren op het oog? Het initiatief om dat 
gemeenschappelijke doel helder te formuleren kan 
bij de burgemeester liggen die daarbij ook zijn 
gemeentesecretaris en griffier betrekt. Samen zien, 
horen, voelen, proeven en ruiken ze meer, veel meer. 
Dat bleek uit voorbeelden die de revue passeerden. 
Ook weten zij hoeveel regie een doel vraagt en of het 
de verantwoordelijkheden dekt. 

Algemeen belang
De driehoek mag daarin expliciet het algemeen 
belang vertegenwoordigen. De kernvraag in de drie-
hoek is steeds: hoe kan ik de ander helpen om zijn of 
haar functie goed in te vullen. Vanuit dit algemeen 
belang kan eveneens beter uitgelegd worden op 
basis van welke afweging een initiatief wordt ingewil-
ligd. De driehoek kan hier de ‘onzichtbare’ verbin-
ding vormen tussen burgers en gemeente, zowel op 
bestuurlijk- als op organisatieniveau. Zij kunnen als 
geen ander uitleggen dat er soms:
•	 meerdere visies naast elkaar kunnen bestaan;
•	 tegenstrijdigheden geaccepteerd en verklaard 

kunnen worden;
•	 met de ene groep en dan weer met een andere 

groep burgers wordt samenwerkt;
•	 een individueel belang en dan weer een groepsbe-

lang prevaleert;
•	 diversiteit gestimuleerd moet worden en dan weer 

wederzijdse afhankelijkheid;
•	 eigen belang of individualisme overwonnen moet 

worden.

De burgemeesters gaan met deze inzichten aan de 
slag in het versterken en positioneren van de drie-
hoek. Het delen en verzamelen van voorbeelden 
zoals dat op 11 december gebeurde, lijkt een uitste-
kende manier om elkaar te informeren en enthousiast 
te maken initiatief te nemen. Reacties van collega’s 
zien zij graag tegemoet. <

Ted Baartmans/De Presentatie Groep

‘De driehoek kan de “onzichtbare”  
verbinding vormen tussen burgers  

en gemeente.’

LTR_P026_LTR-BB-76-2015   27 18-3-2015   12:16:17



burgemeestersblad    76  201528

Het aantal integriteitsonderzoeken zal toenemen. Dat verwachten Hessel van Bruggen en Peter Otten 
van de Holland Integrity Group. Met dit artikel beogen zij een bijdrage te leveren aan de discussie over 
integriteit. Er is noodzaak om “het dak te repareren nu de zon schijnt”: de gemeentelijke organisatie 
moet weten hoe te handelen bij vermoedens van integriteitsschendingen. Waar moet een goed integri-
teitsonderzoek aan voldoen? En dienen dergelijke onderzoeken door interne of externe partijen te wor-
den uitgevoerd? 

‘Repareer het dak    als de zon schijnt’
Feitenonderzoek in een politiek-bestuurlijke omgeving

Integriteit is een belangrijk onderwerp binnen het 
openbaar bestuur. Er wordt veel over gesproken en 
er zijn vele initiatieven om integriteit de plaats te 

geven die het verdient binnen zowel het politiek 
bestuur als de ambtelijke organisatie. Recente geval-
len, waarbij mogelijke integriteitsschendingen zijn 
onderzocht, tonen aan dat het voor bestuurders moei-
lijk is van het begin af aan grip op de situatie te 
houden. Een cocktail van (politieke) cultuur en (sociale) 
media zorgt vaak voor massaal verspreide berichtge-
ving, vaak geladen met primaire reacties en oordelen. 
Betrokkenen lijken op voorhand schuldig bevonden.

Aantal onderzoeken neemt toe
De huidige tijdgeest is sterk gericht op integriteit. Het 
lijkt alsof er iedere dag meldingen zijn van mogelijke 
integriteitsschendingen, integriteitsonderzoeken die 
verkeerd zijn uitgevoerd of politiek gekleurde conclu-
sies die worden getrokken uit onderzoek. Burgemees-
ters die met dergelijke situaties worden geconfronteerd 
zijn niet te benijden. Bovendien wordt alles breed uitge-
meten in de pers en in toenemende mate via (sociale) 
digitale media. De kwaliteit van feitenonderzoek kan 
hierdoor onder druk komen te staan. Een korte door-
looptijd prevaleert boven een zorgvuldig proces en de 
vaak (nog) beperkte feiten worden al gezien als opmaat 
voor consequenties, schuld en boete. Onder andere 
nieuwe wetgeving, decentralisering, mondiger burgers, 
de sterk toenemende aandacht van oude en nieuwe 
(sociale) media voor integriteitsschendingen rechtvaar-
digen de verwachting dat de behoefte aan zorgvuldige 
feitenonderzoeken naar vermeende integriteitsschen-
dingen de komende jaren zal toenemen. 
Een maatschappelijk klimaat dat zich kenschetst 
door een aantal tweedelingen en tegengestelde 
krachten voedt de aandacht voor integriteit. De twee-
delingen zijn herkenbaar, bijvoorbeeld arm en rijk. 
De tegengestelde krachten zijn minder zichtbaar, 
maar van grote invloed op integriteit. Zij weerspiege-

len het spanningsveld tussen de institutionele wereld 
(waaronder de overheid) en de samenleving als bron 
voor (vermeende) integriteitsbreuken (zie kader).

Institutionele wereld samenleving

Centraal Decentraal

Publiek Privaat

Verticaal Horizontaal

Stabiel Dynamisch

Wetten en regels Dialoog en debat

Collectief Individueel

Politiek Populistisch

Genuanceerd Kreten, soundbites

Voorlichting Social media

Klanten, nummers Mensen, emoties

Beter dan genezen 
Repareer het dak als de zon schijnt. Het blijkt lastig 
bij integriteitsschendingen vanaf het begin grip op de 
situatie en het in te stellen feitenonderzoek te 
houden. Een responsplan als onderdeel van een 
actief integriteitsbeleid voorkomt dat men door een 
kwestie wordt overvallen. Actief beleid vereist voort-
durende aandacht vanuit de leiding. Met aandacht 
voor structuur en cultuur. Het betekent beduidend 
meer dan het afvinken van het wettelijk minimum en 
het houden van een dilemmabijeenkomst, waarmee 
in de praktijk vaak wordt volstaan. 

Zorgvuldig feitenonderzoek
Feitenonderzoek is specialistisch werk. De aanpak 
moet recht doen aan de belangen van alle betrokken 
partijen. Elke casus is uniek en zonder uitzondering 
gevoelig. De persoonlijke en zakelijke belangen van 
de partijen zijn vaak groot, tegengesteld en divers. 
Direct, doortastend en zorgvuldig reageren is  
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    als de zon schijnt’
essentieel en vergt voorbereiding. Bureau Integriteits-
bevordering Openbare Sector (BIOS) biedt ondersteu-
ning in de vorm van handreikingen en een eerste lijn 
steunpunt bij vermoedens van integriteitsschendin-
gen. Het is raadzaam deze ondersteuning te gebrui-
ken. Duidelijke (proces)afspraken tussen een goed 
voorbereide, kritische opdrachtgever en een professi-
onele opdrachtnemer vormen de basis voor een zorg-
vuldig feitenonderzoek. Daarbij helpen de volgende 
randvoorwaarden om de vaak gevoelige kwesties 
gezamenlijk met vertrouwen te beheersen:
1 Werk met een vigerend en levend integriteitsbeleid, 

waarvan een protocol voor feitenonderzoek deel 
uitmaakt.

2 Toets bij het BIOS-steunpunt of externe ondersteu-
ning wenselijk is. Beoordeel en selecteer potenti-
ele onderzoeksbureaus in een periode van bestuur-
lijke rust en stel een shortlist op als onderdeel van 
het vigerend beleid.

3 Zorg dat degenen die het onderzoek uitvoeren 
ervaren, deskundig, betrouwbaar, neutraal, onaf-
hankelijk en autonoom zijn. Kennis van en voeling 
met de bestuurlijk-politieke context zijn essentieel. 
Let bij complexe onderzoeken op of men in staat is 
integraal te werken met meerdere disciplines 
(financieel, juridisch, operationeel, IT). 

4 Formuleer de onderzoeksopdracht gezamenlijk en 
zo scherp mogelijk. Vermeld expliciet welke norma-
tieve- of referentiekaders worden gehanteerd. Voor-
kom een te beperkte of te uitgebreide formulering. 
Voldoende tijd nemen voor een zorgvuldige en 
afgewogen formulering van de opdracht en onder-
zoeksvragen betaalt zich terug.

5 Besteed bij opdrachtformulering samen voldoende 
aandacht aan de context van de politieke cultuur 
en de opvattingen in de publieke ruimte. Moet 
“Barbertje hangen” of zijn de uitkomsten bedoeld 
voor constructieve aanbevelingen en leermomen-
ten? 

6 Organiseer procesmanagement en kwaliteitsbor-
ging. Het tevoren delen en vastleggen van het 
proces is een kritische succesfactor en zorgt voor 
draagvlak. Denk aan communicatie, hoor en weder-
hoor, een tussenstand, een eindconcept. 

7 De uitkomsten van een feitenonderzoek dienen om 
in het publieke domein verantwoording af te leggen. 
Dat is een kernfunctie van het openbaar bestuur. Het 
gaat daarbij om feiten, niet om conclusies. Het laat-
ste woord is en blijft altijd aan de politiek. 

Samenvattend gaat het bij een feitenonderzoek om 
een goed proces en een goed rapport gecombineerd 
met een zorgvuldige presentatie. In de juiste samen-
hang bepalen deze aspecten “de ruimte” voor het stel-
len van relevante vragen in een toonsoort die past en 
uitnodigt tot een constructieve oplossing. Hierdoor 
ontstaan handvatten voor een toekomstig hande-
lingsperspectief. Een op deze wijze georganiseerd 
feitenonderzoek gericht op waarheidsvinding en 
professionaliteit, kent eerder winnaars dan verliezers. 

Interne of externe onderzoekers
Met een aantal spraakmakende cases nog vers in het 
geheugen, is de vraag actueel of feitenonderzoeken 
door interne of externe onderzoekers uitgevoerd 
dienen te worden. In de kern is dit irrelevant. Zij die 
het onderzoek uitvoeren dienen ervaren, deskundig, 
betrouwbaar, neutraal, onafhankelijk en autonoom te 
zijn. 
Een belangrijke voortrekkersrol voor het inzetten van 
dit beleid en zorgvuldig onderzoek ligt bij de voorzit-
ters van bestuursorganen. Als politieke ambtsdragers 
die voorzitters daarin erkennen en in hun kracht 
zetten, dan maakt het openbaar bestuur een belang-
rijke stap voorwaarts op het gebied van organisatie-
ontwikkeling en borging van integriteit. <

Hessel van Bruggen en Peter Otten,
Holland Integrity Group
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service ▸

Rechtspositie I
Minister Plasterk heeft een nota met een 
integrale visie op de politieke ambtsdra-
gers in de maak. De notitie moet aan de 
hand van een aantal uitgangspunten voor 
goed bestuur en goede bestuurders rich-
ting geven aan de rechtspositie van de 
verschillende groepen politieke ambts-
dragers: politici/volksvertegenwoordi-
gers, dagelijks bestuurders en voorzitters 
bij gemeenten, provincies en waterschap-
pen. De integrale visie zal dit voorjaar aan 
de Tweede Kamer worden aangeboden.

Rechtspositie II
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel 
in behandeling dat de duur van de voort-
gezette Appa-uitkering halveert. Nu 
hebben politieke ambtsdragers die langer 
dan tien jaar een Appa-functie vervullen 
recht op deze uitkering vanaf de leeftijd 
van 57 jaar en x maanden tot aan de 
pensioengerechtigde leeftijd. De 
aanvangsleeftijd komt volgens het wets-
voorstel op 62 jaar en x maanden te 
liggen. Het wetsvoorstel heeft een over-
gangsregeling voor zittende politieke 

ambtsdragers. Zij behouden de huidige 
rechten onder de voorwaarde dat zij bij 
dezelfde overheid dezelfde functie blijven 
vervullen. 
Het NGB heeft met alle koepels en 
beroepsverenigingen van gemeenten, 
provincies en waterschappen aan de 
Tweede Kamer een krachtig signaal gege-
ven dat de grens is bereikt in de verslech-
tering van de rechtspositie. Specifiek voor 
burgemeesters is gepleit om de over-
gangsregeling te verruimen. Deze doet 
geen recht aan de doorgroei van burge-
meesters: als zij hun functie in een ande-
re gemeente voortzetten, verliezen zij hun 
rechten. Dit geldt zelfs voor burgemees-
ters die met herindeling geconfronteerd 
worden en in de nieuwe of in een andere 
gemeente doorgaan. De minister is niet 
voornemens het wetsvoorstel op dit punt 
aan te passen.

De Integriteitsgame
Veel burgemeesters zijn bekend met De 
burgemeestersgame. Burgemeesters en 
anderen kunnen met deze vorm van  
serious gaming crisissituaties oefenen. 

Het Nederlands Genootschap van burge-
meesters is nauw betrokken bij de ontwik-
keling van de spelscenario’s. Nieuw is dat 
binnenkort ook De integriteitsgame 
beschikbaar komt met scenario’s die op 
gebied van de bestuurlijke integriteit 
spelen. De game is bedoeld om burge-
meesters voor te bereiden op hun rol om 
de integriteit van het gemeentebestuur te 
bevorderen. De burgemeesters kunnen 
een uitnodiging tegemoet zien om deel te 
nemen aan regionale bijeenkomsten met 
De integriteitsgame.

Jaarvergadering NGB
Op 26 maart heeft het Nederlands 
Genootschap van Burgemeesters zijn jaar-
vergadering gehouden. Nieuwsgierig naar 
wat er daar is besproken? Bekijk dan het 
verslag van de bijeenkomst. U vindt die 
op www.burgemeesters.nl/26maart2015. 

Notitie aanstellingswijzen
Minister Plasterk heeft aan de Eerste 
Kamer en aan de Tweede Kamer een noti-
tie over mogelijke aanstellingswijzen van 
de burgemeester toegezegd. De notitie 

Op 1 januari 2015 heeft tjerk bruins-
ma om 00.00 uur het waarnemend 
burgemeesterschap van de nieuwe 
gemeente Krimpenerwaard op zich 
genomen. Op datzelfde tijdstip nam 
hij afscheid van John de Prieëlle, tot 
dan waarnemend burgemeester van 
Ouderkerk. Hij is – met rudi boekho-
ven – de langstzittende burgemees-
ter van Nederland na de tweede 
Wereldoorlog geweest: meer dan 40 
jaar. van alle burgemeesters droeg 
de Prieëlle de meeste ambtsketens, 
n.l. die van Hedel, maurik, Pijnacker, 
Heerjansdam, maasland, schiplui-
den, midden-delfland, goedereede, 
binnenmaas en Ouderkerk.
bruinsma nam bij de jaarwisseling 
een fles champagne voor hem mee 
na al die jaren dat hij niets kon drin-
ken rond dat tijdstip. John de Prieël-
le heeft een klein nipje genomen.
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wordt rond 1 april verwacht. De Eerste 
Kamer kan de notitie gebruiken bij de 
behandeling van het Initiatiefwetsvoorstel 
Schouw (D66) om de aanstellingswijzen 
van de commissaris van de Koning en van 
de burgemeester uit de Grondwet te 
halen. Die behandeling staat nu gepland 
op 21 april 2015. Eerder heeft het Neder-
lands Genootschap van Burgemeesters 
door de Universiteit van Tilburg een 
verkenning laten uitvoeren naar de voor- 
en nadelen van de diverse aanstellings-
wijzen: De aanstellingswijze gewogen.
Meer informatie: www.burgemeesters.nl/
aanstellingswijzen 

Professionaliseringsfonds
Sinds 2003 beheert het genootschap het 
Professionaliseringsfonds burgemeesters. 
Met het fonds verzorgt het NGB jaarlijks 
een uitgebreid opleidingenprogramma. 
De huidige financieringsperiode van het 
fonds loopt eind 2015 af. De Commissie 
Professionalisering oriënteert zich op de 
jaren erna en zal een nieuw meerjarenbe-
leidsplan voorbereiden. Vanzelfsprekend 
hoort daar een uitgebreide evaluatie over 
de periode 2012-2015 bij, waarin de 
burgemeesters kunnen aangeven hoe zij 
de professionaliseringsactiviteiten beoor-
delen en wat zij in de komende jaren 
verwachten. De burgemeesters kunnen 
binnenkort een uitnodiging verwachten 
om aan de evaluatie deel te nemen.

Opleidingenprogramma
Nu de Lochemconferenties voorbij zijn, 
gaan de cursussen en trainingen van het 
NGB van start. Het aantal burgemeesters 
– ruim 200 – dat zich heeft ingeschreven, 
is wederom hoger dan afgelopen jaar. 
Daarmee is duidelijk dat het programma 
voorziet in behoeften van burgemeesters, 
maar de beschikbare middelen zijn niet 
toereikend om alle opleidingswensen te 
vervullen. Bij de indeling van de deelne-
mersgroepen heeft het NGB-bureau reke-
ning gehouden met de voorkeuren van de 
burgemeesters, maar er zijn voor veel 
opleidingen ook reservelijsten. De 
Commissie Professionalisering doet een 
beroep op iedereen die is geplaatst voor 
een opleiding, daar zorgvuldig mee om te 

gaan. Mocht u toch niet kunnen deelne-
men, meld dat dan binnen de annule-
ringstermijnen, zodat we nog iemand van 
de reservelijst kunnen benaderen.

D1000
De lokale democratie staat onder druk. 
Wat vragen nieuwe taken en een verande-
rende samenleving van de lokale over-
heid? Wat betekent dit voor het functione-
ren van de lokale democratie? Tijdens de 
Democratie 1000 (D1000) op maandag 1 
juni 2015 in Apeldoorn gaan duizend 
burgemeesters, wethouders, raadsleden, 
griffiers, gemeentesecretarissen, ambte-
naren, inwoners, werkgevers en denkers 
hierover met elkaar in gesprek.
Deze D1000 is geïnspireerd op de G1000, 
zoals die in diverse plaatsen in Nederland 
en België al heeft plaatsgevonden. Het 
doel van deze D1000 is dat verschillende 
spelers uit de samenleving, van wethou-
ders tot inwoners en van ondernemers tot 
wetenschappers, een dialoog voeren over 
de noodzakelijke verandering van de 
lokale democratie. Duizend mensen uit 
het hele land komen bij elkaar om de 
uitdagingen, kansen en vraagstukken 
rondom de lokale democratie te verken-
nen. Gezamenlijk werken zij aan de lokale 
democratie van morgen.
Meer informatie: www.vng.nl/lokale-
democratie-in-beweging
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